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01 Inleiding
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Voor u ligt het Definitief Ontwerp Publieke Ruimte voor fase 1 
van het stadsproject  Slachthuiswijk. Het ontwerp is tot stand 
gekomen in een intensieve samenwerking tussen AG Vespa, 
Triple Living en Aquafin in samenwerking met Water-link en het 
Ontwerpteam bestaande uit Sweco Belgium, PosadMaxwan en 
Lola Landscape Architects. 

Impressies buurtparticipatie Antwerpen

Er is met veel enthousiasme aan het Definitief Ontwerp gewerkt 
gedurende de periode januari - april 2022. De gemaakte 
opmerkingen en adviezen van de stedelijke diensten, Commissie 
Openbaar Domein, dialogen met de buurt (dialoogmarkt kinderen, 
ondernemers, buurtbewoners – nov 2021) op het Voorontwerp zijn 
waar mogelijk verwerkt. 
De voorwaarden en adviezen van het College, Districtscollege 
en Districtsraad zijn  eveneens verwerkt. Er hebben thematische 
gesprekken plaatsgevonden met de stedelijke diensten en 
architecten van aangrenzende gebouwen (woongebouwen, 
sporthal, AP Hogeschool). 
Met de stedelijke diensten is uitgebreid gesproken over 
groen en groenbeheer, sport- en speeltoestellen, mobiliteit, 
materiaalgebruik, straatmeubilair en verlichting. Het Definitief 
Ontwerp is besproken met de projectgroep en supervisor Paul 
Vermeulen .

Opbouw van het document
Na de inleiding worden in deel 2 de gebiedsdekkende thema’s 
getoond: materialen, meubilair, water, mobiliteit, sport, spel, 
kunst, vergroening, DAM-route.

In deel 3 worden de acht deelruimten behandeld en ingegaan op 
de vergroening, materiaalgebruik, verlichting en meubilair. 

In deel 4 bijlagen zijn het Voorontwerp en een complete 
tekeningenset van het Definitief Ontwerp opgenomen.



Conceptontwerp Voorontwerp

98

1.0 Conceptontwerp, Voorontwerp, Definitief ontwerp
Het concept van karaktervolle ruimten verbonden door een groene 
bomenlaag is herkenbaar op de plankaarten van conceptontwerp, 
voorontwerp en definitief ontwerp. In het conceptontwerp is 
de gehele Slachthuiswijk ontworpen, in het voorontwerp is de 
Lobroekkade, in het definitief ontwerp is ook het Kalverpad 
vervallen. Op de kaart van het definitief ontwerp is het Ringpark 
Lobroekdok (voorontwerp) te zien.

Definitief ontwerp



02  Definitief ontwerp



2.1 Plankaart definitief ontwerp
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Karaktervolle deelruimten
De publieke ruimten kennen een verscheidenheid aan 
inrichtingen die ruimte bieden aan het verlangde programma. 
Door het programma thematisch te verspreiden ontstaan er 
verschillende deelgebieden met hun eigen thema. De kracht van de 
Slachthuiswijk is de diversiteit aan karaktervolle deelruimtes.
Kalverwei – groen wijkpark
Lobroekplein – horeca- en evenementenplein
Hallenplein – 3 boompleinen
Hallentuin - watertuin

Verbindende structuren

Groen
Het verbindende element zijn de grote bomen die overal aanwezig 
zijn en de wijk groen kleuren. Het raamwerk van bomen verschaft 
samenhang in de wijk en verbeterd het verblijfsklimaat ten aanzien 
van hittestress, wind en geluid. Bestaande en vitale bomen worden 
behouden, ook de exoten. Deze zijn van waarde omdat de site 
op dit moment weinig groen is. Bomen groeien langzaam. Door 
te kiezen voor behoud krijgen we groei-jaren en een volwassen 
groenbeeld ‘cadeau’. De strategie is om soorten met een beperkte 
ecologische waarde op den duur te vervangen door bomen welke 
beter bijdragen. 

DAM-route 
De DAM-route is de inclusieve en veilige route die de deelruimtes 
aan elkaar rijgt. Langs de route zijn alle speel- en sportplekken 
gesitueerd en is er ruimte voor kunst. De route is veilige en 
herkenbare, Route is aantrekkelijk door zitgelegenheden en sport- 
en speelaanleidingen.   

LEGENDA:

0m 50m



(Woon)straat

Woonerf

Groene pleinruimte

Bermen

Park

2.2 Typen ruimten en wegen
De openbare ruimte van de Slachthuiswijk bestaat uit minerale en 
groene ruimtes. Deze ruimten hebben verschillende typeringen 
o.a. gebaseerd op de statuten van de wegenis en het type groene 
ruimte;

Parkruimte;
 Kalverwei
 Hallentuin

Groene pleinruimte:
 Lobroekplein
 Hallenplein

Wegen:
Woonstraten
 Oude Kalverstraat
 Lange Lobroekstraat
 Expeditie weg Hallen
 

Woonerf
 Weilandstraat 
 Kalverbuurtstraten
 Korte Lobroekstraat
 Korte Slachterijstraat
 Mouterijsteeg
 Expeditiestraat

Parking
 Hallenparking
 
Bermen
 Slachthuislaan

Type ruimten en wegen

2.3 Materialen

Materialen
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2.4 Parkeren

Parkeren: Voorontwerp en Definitief Ontwerp

DDOO
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142 pp
199 pp
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Circulatie
Alle wegen binnen de Slachthuislaan hebben een 30km/uur 
regime. Doorgaand verkeer over de Hallentuin is vervallen in 
functie van de maximale vergroening van de wijk, de verbinding 
kan wel worden gebruikt voor calamiteiten en verhuizingen. 
Verkeersplateau’s zijn opgenomen in de Lange Lobroekstraat, 
Lobroekplein en Oude Kalverstraat.

Parkeren
De wens meer te vergroenen, meer ruimtelijke kwaliteit te maken 
en  een aantal verkeerskundige eisen leiden tot een totaal aantal 
parkeerplaatsen van 142. Dit is 57 parkeerplaatsen minder dan het 
aantal parkeerplaatsen in het Voorontwerp. 31 parkeerplaatsen 
worden gecompenseerd in de rotatieparking onder bouwblok 1013. 

In de Slachthuislaan is de reductie te wijten aan het maken van 
een afslagstrook, in de Lange Lobroekstraat leidt het behoud 
van de bomen aan de spoorzijde tot minder plaatsen. Op het 
Lobroekplein kost de inpassing van een halteplaats voor de 
shuttlebus parkeerplaatsen, in de Weilandstraat is een sterke 
verknoping met de Kalverwei aanleiding om het parkeren aan de 
zijde van de woningen te plaatsen. 

In de Kalverbuurtstraten heeft de woonerfinrichting geleid tot 
meer groen in de straat en minder parkeren. De wens de ‘korte 
straten’ sterk te vergroenen leidt tot het verdwijnen van alle 
parkeerplaatsen in de Korte Lobroekstraat.

2.5 Openbaar vervoer, shuttlebus
Bus
De bushalte in de Lange Lobroekstraat blijft behouden en wordt 
aangepast aan de eisen van het Draaiboek Openbaar Domein.

Shuttlebus
Op verzoek van de horeca-ondernemers is een halteplaats voor 
een shuttlebus naar het Sportpaleis opgenomen in de laad- en 
loszone op het Lobroekplein.

Buslijnen, bushaltes, shuttlebus Lobroekplein



2.6 Laden/lossen

Laden en lossen Horeca Lobroekplein 

Laden en lossen Hallen, school 

2.7 Stadsmeubilair, sorteerstraten, verlichting

1918

Laden en lossen horeca en handelszaken Lobroekplein 
Voor de bevoorrading van de horeca en handelszaken op het 
Lobroekplein kan gebruikt worden gemaakt van de laad- en 
loszone aan de Lange Lobroekstraat. Tijdens venstertijden kan 
de voetgangerszone langs de terrassen aan de lange zijde van het 
plein worden gebruikt. Controle door middel van ANPR techniek.

Laden lossen sporthal en horeca Kalverbuurtstraten
Voor de levering van sportmateriaal en de bevoorrading van 
de horeca gekoppeld aan de in te plannen sporthal, dient bij 
concretisering van dit bouwproject een laad- en loszone te worden 
ingericht in de Kalverbuurtstraten. 

Laden en lossen Hallen, AP Hogeschool 
De route voor de bevoorrading van de Hallen loopt vanaf de 
Slachthuislaan via de Oude Kalverstraat naar de Expeditiestraat 
en terug via de Hallenparking. Controle door middel van ANPR 
techniek.
 
Verhuizen en bereikbaarheid woningen Hallentuin
Hallentuin is een voetgangersgebied. Woningen grenzend aan 
de Hallentuin zijn op aanvraag bereikbaar via het voetpad voor 
verhuizingen. Controle door middel van ANPR techniek.
 
Dienstweg Kalverwei
De ondergrondse sorteerstraten aan bouwblok 106 zijn bereikbaar 
voor de diensten. Dit is mogelijk via een enkelrichting dienstweg 
in het verlengde van de Weilandstraat richting de Slachhuislaan. 
Controle door middel van ANPR techniek.



2.8 Routes voor hulpdiensten

Doorsnede Lobroekplein: boomkronen met ruimte voor de 
ladderwagen

Doorsnede 4 meterzone: door  incidentele lage heesterbepanting 
is de gevel bereikbaar

Calamiteitenroutes

2120

Uitgangspunten zijn de door de brandweer aangereikte 
documenten. De belangrijkste gehanteerde ontwerpparameters 
zijn hieronder opgelijst.

Brandweg
• minimaal 4 meter breed en 4 meter van de gevel, ter plaatse 

van hoogbouw 8-10 meter van de gevel
• doodlopende brandweg breedte 8 meter
• in bochten is de binnenradius 11 meter, buitenradius 15 meter

Opstelplaats
• de breedte van de opstelplaats voor de voertuingen is 4 meter 

breed, voor hoogbouw 6 meter breed
• de lengte van de opstelplaats varieert van 15-22 meter

Bomen
• indien er een bomenrij staat tussen de brandweg en de gevel 

dient er een ruimte van 10 meter tussen de boomkronen zijn. 
Tussen de boomkronen zijn lagere boomssoorten/struiken met 
een maximale hoogte van 6 meter mogelijk

• Onder boomkronen dient voldoende ruimte te  zijn voor het 
manoeuvreren van de ladder met daarop personen. Boven de 
klimlijn van de trap aan te houden 2 meter.

Boomkroon en bereikbaarheid voor de brandweer
Voor voldoende ruimte voor de ladderwagen van de brandweer 
onder de bomenzoom op het Lobroekplein is een boom gekozen 
met een slankere kroon dan andere lindesoorten en -cultivars. De 
Tilia heterophylla ‘Prestige’ wordt tot circa 15 meter hoog en heeft 
een kroon welke tot maximaal 6 meter breed uitgroeit. 

Bomen in de 4 meterzone
Om de gevels grenzend aan de 4 meterzone naast de brandwegen 
bereikbaar te houden voor de brandweer zijn heesters tot ca 5 a 6 
meter hoogte mogelijk.  Heesters dienen zo te worden gemplant 
dat geen gevelopeningen onbereikbaar zijn.



2.9 DAM-route: sport, spel en kunst
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Sport- en speelplekken maar ook kunst in de openbare ruimte 
liggen verspreid in de wijk. Per deelgebied zijn er accenten 
gelegd. Bijvoorbeeld voor sport is er een accent op de kade, waar 
een groot cluster van verschillende velden wordt gerealiseerd. 
Door programmatische accenten te leggen worden de ruimten 
verbijzonderd. Het Kalverpad bijvoorbeeld wordt een grote 
natuurspeelplek.

DAM-Route
Het aaneenrijgen van speelplekken en verbindingen daartussen 
tot een Speelroute door de Slachthuiswijk is in de fase van 
het Conceptontwerp geadviseerd door Endeavour. Het 
ontwerpteam stelt voor deze route op te laden met sportplekken 
en kunstuitingen tot de DAM-route. Deze toegankelijke en 
veilige route wordt begeleid met sport- en speelaanleidingen en 
kunstwerken en is duidelijk herkenbaar voor kinderen.

De DAM-route is een veilige en herkenbare route welke de 
deelruimten aan elkaar rijgt. De route vormt de voornaamste 
publieke as door de wijk. De route is herkenbaar door een gladde 
materialisering, continuïteit ten op zichte van andere paden en 
heeft een herkenbare indicatie.

Speel- en sportplekken bevinden langs deze route, zowel in 
de publieke ruimte als in de aangrenzende bebouwing, o.a. de 
basisschool ‘t Weilandje en de nieuwe buurtsporthal. Daarnaast is 
om de route heen meubilair, kunst en sport- en speelaanleidingen 
opgenomen.

De route wordt zo veilig mogelijk gemaakt. Conflicten met andere 
weggebruikers worden vermeden waar mogelijk. Daarnaast heeft 
het pad een breedte van 4 meter zodat er voldoende ruimte is 
om elkaar te passeren. Overgangen worden overzichtelijk en vrij 
van obstakels uitgevoerd en worden aangegeven met afwijkende 
materialen en/of kleuren.

Principes sportprogramma
• Groot cluster voor formele stedelijke sport op de Lobroekkade
• Kleinere sportvoorzieningen in de wijk
• Sportweides in Kalverwei, Kalverpad, Hallenplein
• Tijdelijke sportvoorzieningen voor de realisatie van de 

sportkade op de Kalverwei en Lobroekplein
• Skaten is mogelijk op de Lobroekkade, in fase 1 worden geen 

voorzieningen getroffen

Principes speelprogramma
• Uitgangspunt is het speelweefselplan van Antwerpen.
• Speelplekken voor jonge en oudere kinderen liggen verspreid 

door de wijk langs de DAM-route
• De twee voornaamste speelruimten zijn de Kalverwei met 

voornamelijk objectspelen en Kalverwei met natuurlijk spelen
• Bij formele speeltoestellen wordt zoveel mogelijk 

met hout gewerkt. Daarnaast worden er voornamelijk 
combinatietoestellen gebruikt

• Landschappelijk objectspelen worden aangevuld met 
speelprikkels verspreid door de wijk

Kunst
Met de ontwikkeling van de buitenruimte is ook de ambitie kunst 
te integreren in de wijk. Voor deze kunsttoepassingen worden door 
de stedelijke dienst projectvoorstellen geschreven voor meerdere 
plekken.

Voorgestelde plekken;
• Lange Lobroekstraat, ter hoogte van Ceulemansstraat, als 

verwijzing naar het Ceulemanshof
• Hallenplein, meest oostelijk pleintje
• Kalverwei langs de Lange Lobroekstraat, als schakelpunt 

tussen de twee grote publieke ruimtes
• Begin- en eindpunt van de DAM-route
• Indicatie van de DAM-route

Mogelijk thema’s:
• De twee verloren stieren
• Historie van de plek
• Relatie tussen mens en dier
• De kracht van de wijk
• Verbinden van nieuwe en oude bewoners

DAM-route met aangrenzende speeltuinen, sportplekken en kunstobjecten



Groenstructuur
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2.10 Groenstructuur
Groen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wijk. 
Niet alleen dient er genoeg groen gerealiseerd te worden voor de 
wijk en zijn bestaande en nieuwe bewoners. De beplanting dient 
ook van hoge kwaliteit te zijn voor mens en dier. Tevens wordt 
beplanting ingezet om het leefklimaat in de wijk te verhogen ten 
aanzien van luchtkwaliteit, breken van windhinder (valwinden bij 
hoogbouw) en het tegengaan van hitte- en wateroverlast.

Gras- en kruidenvegetaties
In de wijk zijn veel weides te vinden, enerzijds weide met hoge 
gebruikswaarde voor sport- en spelactiviteiten alsook weides met 
een hogere ecologische waarde. Als invulling van de 4 meterzone 
tussen verharding en bebouwing wordt een doorlopende zone 
van bloemrijk gras- en kruidenvegetatie voorgesteld. Dit mengsel, 
afgestemd op de groeiplaatsfactoren, creëert een gordel van 
bloeiende graslanden in de gehele wijk: een waardevol ecologisch 
raamwerk.

Vaste planten
Borders met vaste planten worden beperkt ingezet vanwege de 
hoge onderhoudsfrequentie. In de wijk worden accenten gemaakt 
met vaste planten in o.a. de Hallentuin, welke een tuinachtig 
karakter krijgt met waterminnende beplantingen. De selectie van 
planten is zo uitgezocht dat deze duurzaam en robuust zijn met 
weinig onderhoud.

Struiken, struweel en bomen
Er wordt geïnvesteerd in een grote hoeveelheid nieuwe bomen 
en struiken in de wijk. Deze zorgen voor ruimtelijke structuur, 
schaduw, windbrekers, verbetering van luchtkwaliteit en 
het tegengaan van geluidshinder. Daarnaast wordt er ook 
veel aandacht besteed aan goede onder- en bovengrondse 
groeicondities.

Groene publieke ruimte
Het diagram hieronder toont de groene publieke ruimtes en daarin 
de volle grond groen. Deze ruimtes hebben een overheersende 
groene inrichting met grassen, vaste planten, struiken en bomen. 

De deelruimten Kalverpad, Kalverwei, Hallenplein en Hallentuin 
zijn integraal onderdeel van de ‘groene publieke ruimte’ welke 
ten volle deze identiteit uitstralen in het ontwerp. Daarmee wordt 
ruim 38.000 m² groene publieke ruimte gecreerd, waarmee de 
doelstelling van 4m² per inwoner wordt behaald.

Het ontwerp van de publieke ruimte in het geheel biedt ook voor 
de andere deelruimten een maximaal groen karakter. Als de 
overige deelruimten (Lobroekplein, Lange Lobroekstraat en de 
Kalverbuurtstraten) voor 25% aan groene publieke ruimte worden 
meegerekend, wordt ruim 43.000 m² bekomen. De deelruimten 
van de Oude Kalverstraat noch de parking aan de hallen of de 
expeditiestraat worden hierin meegerekend.

Kalverpad
12475 m²

Kalverwei 
15071 m²

Lange Lobroekstraat 
1082 m²

Hallentuin en 
Hallenplein 
10609 m²

Natuurinclusiviteit
De stad wordt een steeds belangrijker habitat voor een 
verscheidenheid aan dieren en planten. Binnen de Slachthuiswijk 
worden de lokale habitats versterkt zodat soorten zoals egels, 
merels, vleermuizen en een scala aan insecten hier hun plek 
kunnen vinden. Hiervoor zetten we in op inheemse beplantingen, 
het versterken van bestaande ecologische habitats, het inzetten 
op ecologisch maaibeleid en het toepassen van natuurinclusieve 
objecten.

Naast inheemse beplanting wordt ook een experiment gestart met 
de introductie van Zuid-Europese soorten. Doordat het klimaat 
verandert schuiven de ecotopen op richting het noorden. Door het 
introduceren van Zuid-Europese soorten wordt hierop ingespeeld 
zodat de wijk ook geschikt is voor natuur in de nabije toekomst.

Zie ook de bijlage ‘Antwerpen Slachthuiswijk, “Ecologische input 
voor ontwerp groene omgeving”. 

Kalverbuurtstraten 
1182 m²

Lobroekplein 
2936 m²



2.11 Ruigten
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Ruigte
De ruigte zorgt voor groen door het hele jaar heen met zachte 
bloeikleuren in het voorjaar, zomer en najaar. Dankzij de 
verschillende mengsels ruigte kan het zowel gebruikt worden voor 
de weide als voor de zoom bij de dichte heester- en boomgroepen.

Algmene condities;
Grondsoort: zand/zandleem
Voedselrijkheid: naar verwachting voedselarm
Grondwatertrap: IV (vochtig tot droog)

4 meter zone, kruidenvegetatie principe 

4m pad 1m nectar onder 
het maaimes

3m gras en 
kruidvegetatie

Voorbeeld vegetaties

Ecologische gazon met speelweide gras-
mengsel

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroei-
ing en boszomen op voedselrijke grond

Bloemrijk bermenmengsel

27
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Ecologische gazon

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Ecologische gazon met speelweide grasmengsel

Plantplek: weide

Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)

Hoogte: 20-50cm

Licht: halfschaduw

Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten M5:

Bellis perennis    Cardamine pratensis 

Crepis capillaris     Erodium cicutarium 

Hypochaeris radicata    Leontodon autumnale

Lotus corniculatus     Medicago lupulina 

Plantago lanceolata    Prunella vulgaris 

Ranunculus repens    Rumex acetosella 

Trifolium dubium     Trifolium pratense 

Trifolium repens

Soorten speelweide grasmengsel:

45% Engels raaigras

15% Veldbeemdgras

10% Gewoon roodzwenkgras

10% Roodzwenkgras met fijne uitlopers

20% Roodzwenkgras met forse uitlopers

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)

Hoogte: 30-120cm

Licht: zon-halfschaduw

Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Ruigere selectie

Soorten:

Achillea millefolium

Agrimonia procera

Anthemis tinctoria

Betonica officinalis

Campanula persicifolia

Campanula trachelium

Cardamine pratensis

Centaurea jacea

Centaurea scabiosa

Chamaenerion angustifolium

Clinopodium vulgare

Crepis biennis

Daucus carota

Dipsacus fullonum 

Echium vulgare 

Hieracium sectie Hieracioides 

Hylotelephium telephium 

Hypericum perforatum 

Knautia arvensis 

Leucanthemum vulgare 

Malva moschata 

Melilotus altissimus 

Melilotus officinalis

Nepeta cataria

Oenothera biennis

Origanum vulgare  

Ranunculus acris

Reseda lutea 

Reseda luteola 

Salvia pratensis 

Scabiosa columbaria 

Silene latifolia subsp. alba 

Solidago virgaurea 

Stachys sylvatica 

Succisa pratensis

Tanacetum vulgare 

Tragopogon pratensis subsp. Pratensis

Trifolium pratense

Verbascum nigrum 

Verbascum phlomoides

(beelden: Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden & inheemse planten)

Beheer:  
Tijdens het groei seizoen 1x per 4 a 6 weken te maaien. Maaisel afvoeren.

Beheer:
Tussen half september en half oktober 1x maaien, liefst in gedeeltelijk maaibeurten in 

verband dieren. Maaisel afvoeren.

Beheer:
Tussen half september en half oktober 1x maaien, liefst in gedeeltelijk maaibeurten in 

verband dieren. Maaisel afvoeren.

Bloemrijk bermenmengsel

Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)

Hoogte: 40-90cm

Licht: zon-halfschaduw

Naastgelegen: weg

Soorten:

Achillea millefolium

Centaurea jacea

Crepis capillaris

Hypericum perforatum

Hypochaeris radicata

Leucanthemum vulgare

Linaria vugaris

Lotus corniculatus

Lotus pedunculatus

Plantago lanceolata

Prunella vulgaris

Ranunculus acris

Rhinanthus angustifolius

Rhinanthus minor

Rumex acetosa

Scorzoneroides autumnalis

Silene dioica

Trifolium pratense 

Vicia cracca

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen

Bloemrijk bermmengsel

(beelden: Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden & inheemse planten)

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op voedselrijke grond 

Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)

Hoogte: 30-120cm

Licht: halfschaduw-schaduw

Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten:

Agrimonia procera

Alliaria petiolata

Angelica sylvestris

Anthriscus sylvestris

Arctium lappa

Arctium minus

Campanula trachelium

Chaerophyllum temulum

Chamaenerion angustifolium

Chelidonium majus

Crepis capillaris

Digitalis purpurea

Eupatorium cannabinum

Filipendula ulmaria

Geranium robertianum

Geum urbanum

Hieracium sectie Tridentata

Hypericum perforatum 

Lapsana communis 

Myosotis sylvatica

Oenothera biennis

Prunella vulgaris

Scrophularia nodosa

Silene dioica 

Solidago virgaurea

Stachys sylvatica

Tanacetum vulgare

Teucrium scorodonia

Torilis japonica

Valeriana officinalis

Vicia cracca 

Beheer:
Tussen oktober en februari 1x maaien, liefst in gedeeltelijk maaibeurten in verband 

dieren. Maaisel afvoeren.



2.12 Comfort/discomfort
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2.13 Water
Afwatering en riolering
Om een oplossing te bieden aan terugkerende wateroverlast in 
verschillende laaggelegen locaties in de Damwijk, werd in 2020 
de waterstudie voor de Damwijk opgestart.
Er werd in het ontwerp voor geopteerd om voldoende grote 
flexibel inzetbare groene ruimten zo functioneel mogelijk te laten 
gebruiken voor wijk. Bovendien bleek de infiltratiecapaciteit 
(vanwege de relatief hoge grondwaterstand) onvoldoende om 
enkel op infiltratie van regenwater in te zetten.

Na het invoeren van bronmaatregelen waarbij maatregelen 
(infiltratie, buffering en hergebruik) maximaal aan de bron 
worden genomen zowel op perceelsniveau (gebouwen) als in het 
openbaar domein kan het resterende regenwater in een nieuw 
aan te leggen koker gebufferd worden om vervolgens vertraagd 
geloosd te worden richting het pompstation Schijn. Deze 
koker kan ook instaan om overstortwater van de omliggende 
straten (de Rivierstraten en omgeving alsook de Marbaixwijk) 
op te vangen bij hevige regenval waarbij het (op heden nog 
gemengde) stelsel van deze naastgelegen wijken onvoldoende 
blijkt om deze hoeveelheden water te kunnen verwerken. 
Dit waterveiligheidsverhaal is een tussentijdse oplossing, in 
afwachting van het scheiden van afvalwater en regenwater is 
deze wijken.

In voorgaande fase van het ontwerp was de koker nog bedoeld 
om zowel regenwater te bufferen als op te slaan voor hergebruik, 
waarbij weersverwachtingen input geven aan een ‘slim’ systeem. 
Doordat de kelder van het te slopen waterzuiveringsgebouw 
langsheen de Slachthuislaan kan omgevormd worden tot een 
groot waterreservoir voor herbruik van regenwater, kan de functie 
van de koker herleid worden tot een louter bufferende werking 
(waardoor de dimensies van de koker gereduceerd konden 
worden).

De bufferkoker vanaf ten zuiden van de Kalverwei heeft een 
sectie van 2x2m. Ten noorden van de Kalverwei bedraagt de 
diameter 1600 mm.
Bij de verdere uitwerking van het concept van de te realiseren 
bufferende koker, werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
om de positie van de koker te bepalen. Kruisende leidingen, 

realiseerbaarheid in functie van fasering van de ontwikkeling van 
de Slachthuissite, impact op mobiliteit bij aanleg van de koker 
alsook de ligging van nutsleidingen werden inzichtelijk gemaakt.

Regenwater gescheiden van vuil water
Regenwater en vuilwater worden van elkaar gescheiden aangelegd 
en bestaande woningen welke binnen het plangebied vallen 
worden maximaal afgekoppeld zodat er minimaal aan regenwater 
richting de waterzuivering wordt gestuurd.

Regenwater van het openbaar domein en het regenwater van 
omliggende gebouwen (dakafvoeren) worden voor infiltratie en/of 
buffering afgevoerd naar 4 verschillende zones: Het Lobroekdok, 
Kalverpad, centrale bufferleiding Oude Kalverstraat en zone 
Hallentuin.
• Sportkade (latere fase) ; afwatering naar Lobroekdok
• Kalverpad (latere fase); afwatering van daken (enkel 

dakoppervlaktes in functie van maximale controle van zuiver 
regenwater) van nieuwbouw ontwikkelingen wateren af naar 
de waterspeeltuin, met deels infiltratie, deels buffering en een 
overloop naar de bufferkoker.

• Oude Kalverstraat: regenwater afkomstig van de verhardingen 
in het openbaar domein (Lobroekplein, Kalverbuurtstraten, 
Lange Lobroekstraat, Oude Kalverstraat) worden afgevoerd 
naar een centraal gelegen bufferleiding welke aangelegd wordt 
in de Oude Kalverstraat. Deze bufferleiding kan niet drainerend 
worden aangelegd door de te hoge grondwaterstand.

• De bufferleiding sluit, via de te behouden kelder (voor opslag 
van regenwater) van het te slopen waterzuiveringsgebouw, aan 
op de koker.

• Kalvertuin; regenwater wat afkomstig is van een deel van het 
dakoppervlakte van de hal (bouwblok 1022) wordt afgeleid 
naar de Hallentuin. Ook de verhardingen van het omliggende 
openbaar domein wateren rechtstreeks af naar de Hallentuin. 
Een tuinkarakter met waterminnende vaste planten bieden 
een grote infiltrerende ruimte alsook een groot bufferend 
vermogen. Een overloop naar de koker langsheen de 
Slachthuislaan wordt voorzien.



03  Deelruimten



Op basis van de entiteiten wordt de publieke ruimte ingericht. 
De groene rits vormt de verbinding tussen de nieuwbouw en 
de bestaande bebouwing. De deelgebieden verbijzonderen het 
gebied en zorgen voor specifieke ruimtes met eigen sferen en 
uitstralingen.

3.0 Deelruimten

Fase I
1  Kalverwei   
2  Lobroekplein    
3  Hallenplein   
4 Hallentuin    
5 Slachthuislaan, Hallenparking, Expeditiestraat  
6 Oude Kalverstraat   
7 Kalverbuurtstraten      
8  Lange Lobroekstraat

Vervolg
A  Kalverpad
B Slachthuislaan fase II
C Sportkade

2

1

3

5

5

7

6

8 4

A

B

C
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Visie 
Samenkomen in het groen met de buurt. Met mooie speelplekken 
en met landschap als speelaanleidingen. Natuurinclusieve 
inrichting met lokale beplanting. Weide met ruimte voor vrij spel en 
buurtevenementen.

Ruimtelijke concept
Het park is opgespannen tussen twee assen. Hiertussen 
worden enkele verbindingen gemaakt die doorsteken tot in de 
Kalverbuurtstraten. Het programma is hiertussen ingepast. Spel 
en sport liggen in groene pockets langs de randen van het park. De 
randen zijn ingeplant met inheemse bomen en vormen kamers van 
open ruimte in het park. De open gebieden zijn vrijgehouden voor 
vrije programmering. De Slachthuislaan wordt afgeschermd met 
een begroeide heuvel. Dit grondlichaam kan in de toekomst dienen 
als basis voor een eventuele brug.

Programma
• Speelzone 6.490m2 met twee formele spelplekken 1.300m2
• Sportzone 4.800 m2 met urban sportplek 270m2 
• Multifunctionele weide +/- 4.525m2
• DAM-route met spel- sportaanleidingen en kunst
• 6 parkeerplekken 
• Groen voor biodiversiteit
• Brandweerweg
• Verbinding tussen oost en west
• Buffer tegen wind en geluid

3.1 Kalverwei

Impressie voorontwerp Kalverwei



0m 25m
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Commissie openbaar domein

Tijdelijke optie met gelijkvloerse oversteek, zonder 
stoplichten. Op den duur de mogelijkheid brug aan te 
leggen via heuvel kalverwei.

Weilandstraat is nu ingericht als Woonerf. Materialen 
afstemd met de rest van het park. In overleg met Johan 
Pieraerts en de stadsbouwmeesters, Christian Rap 
en Bas Smets is de wens naar voren gekomen om de 
Weilandstraat bij de Kalverwei te trekken. Het park begint 
nu bij de voordeur

Materiaal keuze in overleg met Johan Pieraerts 
doorgevoerd

Verwerkt

Verwerkt

Mengselkeuze en beplantingstypologie afgestemt met 
Karel Olbrechts en Marcel Rijkelijkhuizen
In samenspraak met de stadsbouwmeester Christiaan 
Rap, Bas Smets en Jan Louwers is het groen ontwerp 
bijgesteld. Hierin is gekozen voor voldoende open weide 
in het midden en een dichtere groene rand welke kamers 
vormt.
Plan is aangepast om meer bomen te behouden. Waar 
mogelijk worden bomen verplaatst.

Heuvel heeft een lichtere helling gekrijgen, max 1:3. Geen 
speeltuin naast heuvel gepland.
Geen zitbanken meer in de heuvel

Verwerkt

Er worden voldoende zitbanken toegevoegd met rug 
en armleuningen. Langs de damroute maximaal 50m 
uitelkaar.

Materiaal keuze in overleg met Johan Pieraerts.

Verder te bespreken

In samenspraak met de stadsbouwmeester Christiaan 
Rap, Bas Smets en Jan Louwers is het groen ontwerp 
bijgesteld. Hierin is gekozen voor voldoende open weide 
in het midden en een dichter groene rand welke kamers 
vormt.
Aangepast in overleg met Groendienst. Geen stijle helling 
en geen grassen in verhoogde plantbakken

Introductiegesprek met Inter heeft plaatsgevonden. 
Routes naar openbare functies te voorzien van 
geleidelijnen en noppentegels. Advies wordt officieel 
gevraagd bij vergunningsaanvraag
Tijdelijke optie met gelijkvloerse oversteek. Op den duur 
de mogelijkheid brug aan te leggen via heuvel kalverwei. 
Terugkoppeling vindt nog plaats

Opmerking

KF
Extra stoplicht langs de Slachthuislaan is niet wenselijk. 
KF heeft ging er vanuit dit een brug zou worden. Dit 
dient verder afgestemt te worden met de schepenDe 
Slachthuislaan wordt afgeschermd met een begroeide 
heuvel. Dit grondlichaam kan in de toekomst dienen als 
basis voor een eventuele brug.
Weilandstraat inrichting als woonerf comform schets

SW/ Publieke ruimte
In definitief ontwerp materialen goed afstemmen met SW/ 
Publieke ruimte

SW/ Mobliteit
Aandachtspunten voor DO: markeringen afstemmen met 
dienst SW/MOB
Aandachtspunten voor DO: afmetingen op plan toevoegen

SB/ Groen
Beheersplan voor 4 m strook ecologisch lint

Het ontwerp van de Kalverwei wordt maar als mager naar 
vormgeving waargenomen door SB/GROEN. Het is niet 
samenhangend en hopelijk wordt dit in een volgende fase 
verder uitgewerkt.

Goed uitgewerkte motivatie zal moeten worden opgemaakt 
om aan te tonen dat kappen van bestaande bomen een 
meerwaarde is
Geen steile heuvels langs speeltuinen in verband met 
onderhoud.
Geen zitbanken in heuvels in verband onderhoud

TV/ Sport & Jeugd
Maximale doorwaadbaarheid voor voetgangers met 
minimale 1.90 brede doorloop, slipvrij.
Om de 100 m zitbanken voorzien met arm- en rugleuning;  
rookvrije zones voorzien, minstens bij sport- en 
speelplekken en de ingang van de sporthal;

Advies
Het voorziene materiaalgebruik afgestemd wordt met SW/
PUBLIEKE RUIMTE, in functie van de leesbaarheid van de 
publieke ruimte en het toekomstig beheer; 
In overleg met SB/Groen een beheerplan wordt opgemaakt 
voor alle groenvoorzieningen; 
“In overleg met SW/Publieke Ruimte en SB/Groen het 
ontwerp voor de Kalverwei wordt verfijnd tot  
een sterker landschappelijk geheel; “

“De diverse groenvoorzieningen, zoals de groene taluds en 
de verhoogde plantenbakken, beheerbaar en  
duurzaam ontworpen worden.”
Naar definitief ontwerp het plan getoetst wordt aan de 
principes van integrale toegankelijkheid. 

“Terugkoppeling wordt voorzien met de betrokken 
schepenen omtrent de fasering en implementatie van  
de voetgangersbrug, alsook de tussentijdse oplossing met 
een gelijkvloerse oversteek met lichten”

Verwerking

Geen grassen in verhoogde plantvakken in verband 
onderhoud

SW/ Publieke ruimte/ onderhoud
Het verzoek standaard meubilair en materialen te 
gebruiken tbv onderhoud

Geen grassen in de verhoogde plantvakken

Straatmeubilair is allemaal gekozen uit de straatmeubilaris 
van de stad.

Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp
District College Antwerpen Noord

Dialoog Buurt

Dialoog Kinderen

District Raad Antwerpen Noord

College Burgemeester en Schepen

Meegenomen. Specifiek ook langs de dam-route, zodat 
ouderen ook gebruik kunnen maken van dit lint
Wortelbare ruimte is aangegeven en in het definitief 
ontwerp is een uitgebreide toelichting op soorten.
Weilandstraat is nu ingericht als Woonerf. Materialen 
afstemd met de rest van het park. In overleg met Johan 
Pieraerts en de stadsbouwmeesters, Christian Rap 
en Bas Smets is de wens naar voren gekomen om de 
Weilandstraat bij de Kalverwei te trekken. Het park begint 
nu bij de voordeur

Er is een keuze gemaakt om spelen 4-12 te gebruiken als 
schakel tussen Kalverwei en Kalverpad. En de jongste 
kinderen een plek centraal te geven in de Kalverwei. Sport 
ligt nu centraler in Kalverwei ook om overlast te verkomen.
Tijdens de kidsdialoog is informatie opgehaald bij de 
jeugd. Dit vormde de basis voor de uitwerking van oa de 
damroute
Worden behouden

Er is geen yoga plek, ipv hiervan is er een vrije weide voor 
multifunctioneel gebruik
In overleg met de spel- en sportdienst is er gekozen voor 
zand
Elke speeltuin is ontworpen voor zijn eigen doelgroep.
Vanwege sociale veiligheid is gekozen om geen specifieke 
shelter te maken op de Kalverwei. Deze wordt wel voorzien 
op de sportkade
Drinkkraan is centraal gelegen voor de entrée van de 
sporthal

Dit is de insteek van de Dam-route. Dit is uitgewerkt in 
voldoende zitplekken met arm en rugleuningen. Langs een 
obstakelvrije route
Er zijn extra banken voorzien bij de speelplekken en de 
meeste banken zijn voorzien van rug en arm leuningen
Bij de uitwerking is gekozen voor materialen die geschikt 
zijn voor alle gebruikers

Bomen worden zoveel mogelijk behouden. In samenspraak 
met Jan Louwers en Jos Schenk is gekeken welke bomen 
verplant kunnen worden. Deze krijgen allemaal een nieuwe 
plek binnen het plan

Op de kalverwei is er een permanent sportplek gemaakt 
ingericht als urban fitness plek.

Tijdens het proces zijn er meerdere participatie rondes 
geweest met kinderen uit de buurt. Onder andere de 
co-creatiedag van 8 november. Deze input is samen met 
spel-sport dienst afgewogen en geïntregeerd. De damroute 
heeft zijn eigen kleur welke het herkenbaar maakt door de 
wijk heen.

Inrichting Kalverwei is zo ontworpen dat in de toekomst de 
heuvel door kan groeien als landing van de brug

Opmerking

Banken voor het overgrote deel voorzien van rug- én 
armleuningen
Bomen: het ondergronds doorwortelbaar volume en de 
soortkeuze intekenen op definitief ontwerp
“Weilandstraat uit te tekenen als woonerf. Materialisatie 
woonerf conform woonerven 19° eeuwse  
gordel.”

Opmerking

Locatie sport wisselen met 0-3 spelen

Dam Route met kids uitwerken + fluor + licht

Behouden 3 grote plantanen

Opmerking

Plek voor yoga universeel maken

Boomschors of rubber ipv zand als valondergrond

Voldoende ‘kinds ‘ ontwerpen ouderen claimen anders
Shelter voorzien bv. boomgroep aan inkomst sporthal

Drinkkraan centraal niet te dicht aan de speeltuin

Opmerking

De DAM-route ook beschouwen als een “zilveren lint” 
voor senioren; bewegen, integrale toegankelijkheid en 
zitgelegenheid op regelmatige afstand zijn belangrijk.
Banken voor het overgrote deel voorzien van rug- én 
armleuningen. Aan speelzones extra banken voorzien.
Materialisatie voor voetgangers, fietsers, én zeker voor 
personen die gebruik maken van rolstoel, buggy, rollator : 
integraal toegankelijk en comfortabel. Dus vlak, maar niet 
glad, ook niet bij sneeuw of regenweer. Geen brede voegen 
of ruwe oppervlaktes, slijtvast. 
De bomentoets van de groendienst geeft veel bomen de 
kwalificaties “absoluut”, “bij “voorkeur” en “mogelijk” te 
behouden. Slechts +/- een derde van de bomen wordt 
behouden. Een substantieel groter aandeel bomen, zeker 
uit de eerste twee categorieën, moet behouden  
worden, eventueel mits verplaatsing.
Er structureel wordt voorzien in kleinschalige 
sportinfrastructuur (zoals bijvoorbeeld outdoor  
fitnesstoestellen cfr. Scheldekaaien) 
Bij de uitwerking van de speelplekken worden de kinderen 
uit de buurt betrokken. Het district  vraagt steeds kleur te 
voorzien bij ontwerp speelterreinen.

Opmerking

Integratie van brug

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Verwerking

Verwerking



Doorsnedes

Doorsnede 22 Doorsnede 23
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Park
In het park wordt een uniforme verharding voorgesteld. Deze 
markeert dat er sprake is van andere zone waar de voetgangers 
de hoofdgebruiker is. Er is gekozen voor lichte zand kleur die het 
warme verblijfskarakter van het gebied benadrukt. Deze verharding 
wordt uitgevoerd in fijn gestraald beton met een natuurlijke 
zandkleurige toeslag.

Rondom de speeltoestellen wordt er zoveel mogelijk gewerkt met 
een natuurlijke valondergrond in de vorm van zand of boomschors.

Breedte van de paden is aangepast op het gebruik;
2,5m voor enkel voetgangers
4,0m voor voetgangers en fietsers
6,0m voor dubbel gebruik fietsers, voetgangers en diensten.

Waar nodig voor de brandweer worden de bochten verhard met 
gestabiliseerd grindgazon tot radius 11m. Brandwegen worden ook 
aangegeven met paaltjes.

De Weilandstraat is ruimtelijk onderdeel van het Park, echter 
vanwege verkeerskundige helderheid en de ondergrondse 
situatie met kabels en leidingen wordt hier gebruik gemaakt  van 
betontegels.

1. Parkpad: Beton met zandkleurige toeslag afwerking 
fijngestraald.

2.Valondergrond: valzand

4.Gestabliseerd grindgazon, rondom brandwegen

5.Weilandstraat: betonstraatstenen met een merwebasalt toplaag 
40x20x8(10)

Verharding

3. Valondergrond: boomschors 
snipers

1. Fijngestraald betonoppervlak

6. Parkeerplaatsen: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

2

2

1

1

1

1

1

5

5

3
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Ondergrondse 
afvalcontainers
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Bank A - verschillende lengtes

Bank B - 4800mm

Bank B - 3500mm

Bank B - 2200mm

Fietsnietjes

Drink waterfontein

Vaste paal

Breekpaal

Compressie vuinisbak

Vuilnisbak

Kunstwerk
Drinkfontein Fietsnietjes

Zitbanken
Verspreid door het park worden voldoende zitplekken (met 
leuningen) gemaakt. Verspreid langs de paden en meer geclusterd 
bij de sport- en speelplekken. 

Fietsnietjes
Langs de Weilandstraat en bij de verschillende functies worden 
fietsnietjes geplaatst voor fietsparkeren.

Speciale voorzieningen
Drinkfontein bij het pleintje voor de sporthal.

Alle objecten komen uit de straatmeubalaris van de stad 
Antwerpen.

Kunstobjecten
Langs de kruising van de DAM-route en Lange Lobroekstraat 
is er mogelijk kunstlocatie aangewezen als schakel tussen het 
Lobroekplein en Kalverwei. Samen met dienst kunst dient er een 
verdere omschrijving gemaakt worden voor een uitvraag. Mogelijke 
thema’s zijn de historie, de relatie mens-dier.

Zitbank A plateaumodel met leuning

Meubilair

Zitbank B plateaumodel, in poef en bank vorm



Parklamp A, paaltop Metropolitaan (lph 4m)

Parklamp B, rondstraler Metronomis (lph 4m)

Verlichting
Verlichting
In het park wordt in basis alleen langs de hoofdroutes aangelicht 
met een paaltool voor veiligheid. De speelplekken worden extra 
aangelicht met een rondstraler, eventueel op gezette tijden.
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Spelen 0-3
Kleuterparcours variant 2 (1)

• Materiaal: Hout, rechte stammen
• Afmetingen: 19 m lengte x 1.6 m 
• Hoogte : 1.8 m
• Valhoogte: < 1 m

 Robinia speelhuicombinatie A (2)

• Leverancier: Robinia
• Materiaal: Hout, rechte stammen 
• Afmetingen: 6.7 x 3 m
• Valhoogte: < 1 m

 Robinia  babyschommel (3)

• Materiaal: Hout, rechte stammen 
• Afmetingen: 6.7 x 3 m
• Valhoogte: < 1,5 m
• 2x schommel babyzit

1

3

2
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Programma
• Kleinere, veilige en formele speelelementen voor kleuters
• Klimmen, combinatiespel, zandspel, verstoppen, glijden, en 

rollenspel
• Georganiseerd met twee grotere combinatie toestellen (hierop 

kunnen veel kinderen tegelijk spelen) in het midden van de 
speelplek. 

Materiaal en objecten
• Speelelementen zoveel mogelijk uitgevoerd in neutrale houten 

elementen met een natuurlijke uitstraling
• Nabij de speeltuinen worden geen giftige beplantingen 

gebruikt

Afsluiting
• Duidelijke driehoekige speeltuin met zitrand als afsluiting.
• Zitplekken langs op randen
• Toegankelijk vanaf de DAM-route.



Spelen 4-12
Combinatie toestel

• Materiaal: Hout en staal
• Afmetingen: 3.3 x 3.3 m 
• Hoogte : 9 m
• Valhoogte: < 1 m
• met oa. de volgende speelfuncties: balanceren, glijden, 

klimmen en klauteren, ontmoeten/zitten, oversteken, roetsjen, 
rollen- en fantasiespel, uitkijken

• In samenspraak leverancier speelruimte uitvullen met 
aanvullende modules

Schommel (2)

• Materiaal: Hout, rechte stammen
• Afmetingen: 8.35 x 11.7 m 
• Hoogte : 3 m
• Valhoogte: < 3 m
• 1x cradle nest
• 1x gewone schommel

Robinia familieschommel (3)

• Leverancier: Robinia
• Materiaal: Hout, rechte stammen
• Afmetingen: 3. x 9.5 m 
• Hoogte : 4.5 m
• Valhoogte: < 1.5 m

5554

1

3

2

Programma
• Meer avontuurlijke speelmogelijkheden
• Houten objecten georiënteerd op combinatiespel
• Sturen op samenspel en je eigen manier van spelen ontdekken
• O.a. Klimmen, balanceren, hangen, glijden, slingeren, 

schommelen
• Hogere toren welke visuele verbinding zorgt en 

herkenningspunt is in de omgeving.

Materiaal en objecten
• Speelelementen zoveel mogelijk uitgevoerd in houten 

elementen
• Nabij de speeltuinen worden kindvriendelijke en robuuste 

beplantingen gebruikt

Afsluiting
• Speeltuin wordt duidelijk afgeschermd met een betonnen 

zitrand en heesters.
• Zitplekken langs de randen
• Toegankelijk vanaf de DAM-route



Sport

Cathalistics multitower (4)
• Leverancier: Kuch fitness (W&H Sports)
• Materiaal: hout
• Afmetingen: 3,41x2,72m
• Valhoogte 1,5

Multifunctionele weides

Pull up (5)
• Leverancier: Kuch fitness (W&H Sports)
• Materiaal: hout
• Afmetingen: 1,4x1,6
• Valhoogte 1,5

Dips light (6)
• Leverancier: Kuch fitness (W&H Sports)
• Materiaal: hout
• Afmetingen: 1,1x1,91
• Valhoogte 1,5m

Bench (2)
• Leverancier: Kuch fitness (W&H Sports)
• Materiaal: hout
• Afmetingen: 1,7x1,8m
• Valhoogte 1,5m

Cathalistics Dip (1)
• Leverancier: Kuch fitness (W&H Sports)
• Materiaal: hout
• Afmetingen: 3x1,8m
• Valhoogte 1,5m

Steps up (3)
• Leverancier: Kuch fitness (W&H Sports)
• Materiaal: hout
• Afmetingen: 0,35x0,35m
• Valhoogte 1,5m
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In de kalverwei is ruimte voor formeel sporten in de vorm van 
urban sport parcour en informeel sporten op multifunctionele 
weides, o.a. voor voetbal.

Weides
• 3x Multifunctionele weide met sportgazon

Sport
• Gelegen naast de blok 1011 iets in het park geschoven
• Urban fitness toestelen uitgevoerd in hout passend aan 

speeltuin inrichtingen
• Valondergrond in boomschors ipv valzand voor beter stabliteit 

tijdens het sporten.



2. Hinkelpad:
• Op de damroute ter hoogte van 

bestaand paviljoen
• Afmeting ongeveer 25x25cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028

3. Balanceerlijn
• Afmeting ongeveer 8x700cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028

4. Hardloopbaan
• Locatie noordelijk westlijk pad
• Thermoplast op betonnen parkpad
• Kleur RAL 3028

1. Bladeren damroute:
• Langs damroute
• Afmeting ongeveer 30x30cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028
• Patroon verdichtend nabij bochten en 

speelplekken
• Bladtypes passend aan boomsoorten 

nabij
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De DAM-route is de veilige route door de wijk welke het openbare 
programma aan elkaar verbindt. De route is voor alle leeftijden, 
o.a. voor ouderen en kinderen. 

De route is herkenbaar aan de hand van rode bladeren. De 
bladeren verwijzen naar bomen die nabij groeien. Het patroon 
intensiveert bij bochten en speelplekken en vormt een speurtocht 
voor kinderen.

Op en langs de DAM-route zijn sport en spelaanleidingen 
opgenomen. Op de kalverwei is dit een hinkelpad, hardloopbaan 
en een balanceerlijn.

Lang de DAM-route staan veel banken, minimaal elke 50m, met 
arm en rugleuningen.
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Brug
De Kalverwei is zo ontwerpen dat in de toekomst de aanlanding 
voor een brug geïntegreerd kan worden in de noordelijke weide en 
heuvel, waarbij het bestaande programma behouden kan blijven. 

Evenementen
Op de Kalverwei is ruimte voor kleinschalige buurtevenementen. 
Logistiek vanaf de Weilandstraat doorgaand over de dienstweg. 
Grotere evenement dienen plaats te vinden op het Lobroekplein.

Naast de sporthal zijn nutsaansluitingen voor evenementen; 
Water
• Rioolaansluiting
• Elektra eventkast 400V 80 ampere



Overzicht bomen, heesters en vaste planten

Beplantingen Bestaande bomen
Te bewaren: (ID, Type, waardering)
Sweco 02, Platanus x hispanica, absoluut te behouden, (gesnoeid)
Sweco 03, Platanus x hispanica, absoluut te behouden, (gesnoeid)
Sweco 04, Platanus x hispanica, absoluut te behouden, (gesnoeid)
265150, Prunus serrulata ‘Kanzan’, mogelijk behouden
265170, Paulownia, mogelijk behouden
265172, Prunus serrulata ‘Kanzan’, mogelijk behouden
265173, Populus alba, mogelijk behouden
265176, Prunus lusitanica, mogelijk behouden
265177, Malus floribunda, mogelijk behouden, conflict ontwerp openruimte park
265180, Malus floribunda, mogelijk behouden
265181, Malus floribunda, mogelijk behouden
Sweco 08, Acer pseudoplatanus, absoluut te behouden, conflict noodzakelijke verharding brandweer
Sweco 09, Acer pseudoplatanus, absoluut te behouden, conflict noodzakelijke verharding brandweer

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)

Sweco 25, Prunus avium, mogelijk behouden, conflict ontwerp openruimte park
Sweco 26, Fagus asplenifolia, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
Sweco 27, Liquidambar styraciflua morrain, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
Sweco 28, Acer platanoides, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
Sweco 29, Acer platanoides, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
Sweco 30, Pyrus calleryana Chanticleer, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
Sweco 31, Prunus avium, mogelijk behouden, conflict brandweerroute
372137, Acer rubrum Franksred, te verwijderen, conflict ontwerp heuvel
265178, Prunus lusitanica, mogelijk behouden, conflict ontwerp openruimte park
264730, Acer campestre ‘Elsrijk’, mogelijk behouden, conflict ontwerp trottoir

Te verplanten binnen plangebied: (ID, Type, waardering, reden)

372138, Quercus cerris, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
372139, Quercus cerris, te verwijderen, conflict ontwerp heuvel
372140, Juglans regia, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
372141, Carpinus betulus, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
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Bomen langs de randen en op de weide zorgen voor een lommerrijk 
park. De gemengde soortensamenstelling zorgt o.a. voor 
luchtzuivering, afvangen van wind en fijnstof en gaat hittehinder 
tegen. 

Voor de realisatie van de heesters en bomen wordt er onderscheidt 
gemaakt tussen solitaire en groepen van bomen en heesters. De 
bomen zullen zorgen voor een lommerrijk park en de heesters 
zullen voornamelijk dienen voor het aantrekken van vogels, 
insecten en zoogdieren. 

De beplanting bestaat voornamelijk uit inheemse en ingeburgerde 
soorten. De soorten die niet inheems of ingeburgerd zijn komen 
vooral uit het zuiden van Europa met oog op het veranderende 
klimaat.

Goede bestaande bomen worden maximaal behouden. Waar 
mogelijk worden ook enkele bomen verplant. Waaronder de 
bestaande tamme kastanje voor de milieudienst. De te verplanten 
bomen krijgen een nieuwe plek binnen het park.



Te bewaren: (ID, Type, waardering)
265170, Paulownia, mogelijk behouden

Te bewaren: (ID, Type, waardering, reden)
264730, Acer campestre ‘Elsrijk’, mogelijk behouden

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)
Sweco 26, Fagus asplenifolia, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel
Sweco 27, Liquidambar styraciflua morrain, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel
Sweco 28, Acer platanoides, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel
Sweco 29, Acer platanoides, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel
Sweco 30, Pyrus calleryana Chanticleer, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel
372137, Acer rubrum Franksred, te verwijderen, 
conflict ontwerp heuvel

Te verplanten binnen plangebied: (ID, Type, waardering, reden)
372138, Quercus cerris, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel
372139, Quercus cerris, te verwijderen, conflict ontwerp heuvel
372140, Juglans regia, mogelijk behouden, conflict ontwerp heuvel
372141, Carpinus betulus, mogelijk behouden, 
conflict ontwerp heuvel

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)
Sweco 08, Acer pseudoplatanus, te behouden, 
conflict noodzakelijke verharding brandweer
Sweco 09, Acer pseudoplatanus, te behouden, 
conflict noodzakelijke verharding brandweer
Sweco 31, Prunus avium, mogelijk behouden, conflict 
brandweerroute

S8

S9

S31 372137

372141

372140

372138

372139 264730

265170

S26 tm 30

Te bewaren: (ID, Type, waardering)
265173, Populus alba, mogelijk behouden
265172, Prunus serrulata ‘Kanzan’, mogelijk behouden
265150, Prunus serrulata ‘Kanzan’, mogelijk behouden

Te bewaren: (ID, Type, waardering)
265180, Malus floribunda, mogelijk behouden
265181, Malus floribunda, mogelijk behouden

Te bewaren: (ID, Type, waardering)
265176, Prunus lusitanica, mogelijk behouden

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)
265177, Malus floribunda, mogelijk behouden, verwijderen om 
open ruimte te creeren in het park
265178, Prunus lusitanica, mogelijk behouden, verwijderen om 
open ruimte te creeren in het park

265173

265172
265150

265180
265176

265177

265178
265181
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Quercus robur Tilia platyphyllos

6766

Solitaire bomen
De solitaire bomen zijn van de eerste grote, die accenten vormen 
in het park. De bomen zorgen voor een groene aanzicht in het 
voorjaar en de zomer en in het najaar trekken ze de aandacht met 
hun herfstkleur.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen/ dicht 
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: dicht, halfopen
Kroonvorm: rond, ovaal, eirond, vaas, pyramidaal
Hoogte: 12 – 35m (1a)
Breedte: 10 – 20m (1a)

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Boomsoorten DO ontwerp:
Quercus robur (1a)
Tilia platyphyllos (1a)



Juglans regia, 1x verplantBetula pendula Carpinus betulus, 1x verplant Castanea sativa, 1x verplant

Quercus cerris, verplant Quercus petraea Sorbus aucuparia Tilia platyphyllos Ulmus glabra

Acer campestre
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Dichte groepen, bomen
Dichte groep beplanting met voornamelijk inheemse soorten van 
diverse grotes, inclusief onderbeplanting. Verschillende kleur 
accenten door het jaar heen. Vormt samen een geheel.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)
Ook luchtzuiverend

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam/ beveerd/ meerstammig
Kroonstructuur: gesloten, halfopen open, open
Kroonvorm: rond, afgeplat rond, zuil, ovaal, eirond, vaas, 
piramidaal
Hoogte: 6 – 35 (gemengd)
Breedte: 6 – 35m (gemengd)

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: verdraagt droogte (heuvels)

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Boom DO ontwerp:
Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus, 1x verplant (nr. 372141)
Castanea sativa, 1x verplant (nr. 372149)
Juglans regia, 1x verplant (nr. 372140) (1a)
Quercus cerris verplant (nr. 372139) (1a)
Quercus petraea (1a)
Sorbus aucuparia
Tilia platyphyllos (1a)
Ulmus glabra (1a)



Crataegus monogynaCornus sanguinea

Cornus mas

Prunus padus Sambucus nigra

Euonymus europaeus
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Dichte groepen, heesters
Dichte groep beplanting met voornamelijk inheemse soorten van 
diverse grotes. Verschillende kleur accenten door het jaar heen. 
Vormt samen een geheel.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)
Ook luchtzuiverend

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam/ beveerd/ meerstammig
Kroonstructuur: gesloten, halfopen open, open
Kroonvorm: rond, afgeplat rond, zuil, ovaal, eirond, vaas, 
piramidaal
Hoogte: 6 – 35 (gemengd)
Breedte: 6 – 35m (gemengd)

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: verdraagt droogte (heuvels)

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Heestersoorten DO ontwerp:
Solitaire heesters
Amelanchier laevis
Cornus mas
Euonymus europaeus

Heestergroepen
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Prunus padus
Sambucus nigra

Amelanchier laevis



Dichte groep, heesters speeltuin
De heesters bij de speeltuin bestaan voornamelijk uit inheemse 
soorten. Deze heesters zorgen voor een jaarrond interessant 
beeld, dankzij de bloeitijden en enkele wintergroene soorten. Het 
zijn degelijke heesters met een compacte vorm om te zorgen voor 
een intiemere ruimte. Soorten zijn niet giftig en hebben geen 
stekels.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen/ open
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam/ beveerd/ meerstammig
Kroonstructuur: gesloten, halfopen open, open
Kroonvorm: rond, afgeplat rond, zuil, ovaal, eirond, vaas, 
piramidaal
Hoogte: 4 – 15 (gemengd)
Breedte: 4 – 15m (gemengd)

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: verdraagt droogte (heuvels)

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: - 
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Struiksoorten DO ontwerp:
Elaeagnus x ebbingei
Euonymus europaeus
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum tinus

Sambucus nigraEuonymus europaeusElaeagnus x ebbingei Viburnum lantana

Viburnum tinus
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Open groepen
Groepen bomen zonder onderbegroeiing met half open tot open 
kronen en verschillende kroonvormen. Ze vormen samen grote 
clumbs in het park. Verschillende kleuraccenten door het jaar 
heen en afwisseling in hoogte (1-2de grotes).

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen/ open
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: gesloten, halfopen
Kroonvorm: rond, ovaal, eirond, hart
Hoogte: 10 – 25m
Breedte: 8 – 15m

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: verdraagt droogte (heuvels)

Plantkenmerken:
Bloeitijd:
Bloemkleur:
Bladkleur:
Herfstkleur:

Boomsoorten DO ontwerp:
Acer freemanii ‘Autumn Blaze’ 
Alnus x spaethii
Celtis australis
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ (1a)
Salix alba (1a)
Tilia cordata (1a)

Alnus x spaethii Celtis australis

Tilia cordata

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Salix alba

Acer freemanii ‘Autumn Blaze’
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Heesters 
De heesters langs/rondom de gebouwen zijn zowel kleine 
groepen van inheemse soorten als solitaire heesters aangeplant. 
De heesters hebben gemengde grotes en geven jaarrond een 
interessant beeld.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: beveerd/ meerstammig
Kroonstructuur: gesloten
Kroonvorm: rond, afgeplat rond, vaas, hart
Hoogte: 3 – 8m
Breedte: 1 – 6m

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw/ schaduw
Extreme condities: -

Plantkenmerken:
Bloeitijd:-
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: -

Heestersoorten DO ontwerp:
Amelanchier laevis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Prunus padus

Amelanchier laevis

Crataegus monogynaCornus sanguinea

Cornus mas

Frangula alnus Prunus padus
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Vaste planten, speeltuin
De verhoogde plantenvakken bestaat uit monobeplanting met 
een laagblijvende heester. Deze heester zorgt voor een rustig 
aanzicht en kan eventuele betreding verdragen. Dankzij de bloei 
en herfstkleur zorgt de heester voor een interessant beeld in 
meerdere seizoenen.

Stephanandra incisa ‘Crispa’

Stephanandra incisa ‘Crispa’



Viburnum opulus ‘Compactum’ Ceanothus ‘Burkwoodii’

Kalmia angustifoliaHypericum calycinum

Mix 1: Basis

Mix 2: Basis

Mix 1: Accenten

Mix 2: Accenten

Lonicera xylosteum

Lonicera xylosteum Rosa arvensisRibes rubrum

Caryopteris clandonensis
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Centrale heestervakken
De centrale heestervakken vormen een verblijfsplek in het groen, 
als variatie op de zitplekken nabij spelen. Deze heestervakken 
bestaan uit wintergroene heesters die laag blijven met daar 
doorheen groepen hogere heesters met accenten door het jaar 
heen. Er zijn verschillende kleuraccenten in de verschillende 
seizoenen en er is afwisseling in hoogte.

Voor deze vakken worden de Hypericum en Viburnum als 
basissoorten gebruikt. Deze zullen in grote groepen worden 
aangeplant. Hierbij wordt er een driftpatroon gebruikt over de 
vakken heen. Door deze basissoorten komen enkele accenten 
te staan van 3 of 5 stuks per soort. Max 10% van het totaal zijn 
accenten.



Ruigte
De ruigte zorgt voor groen door het hele jaar heen met zachte 
bloeikleuren in het voorjaar, zomer en najaar. Dankzij de 
verschillende mengsels ruigte kan het zowel gebruikt worden voor 
de weide als voor de zoom bij de dichte heester- en boomgroepen.

Algmene condities;
Grondsoort: zand/zandleem
Voedselrijkheid: naar verwachting voedselarm*
Grondwatertrap: IV (vochtig tot droog)
* Het terrein is een voormalige bouwput met zandgrond.
Vaak is zandgrond een voedselarme grond.

4 meter zone, kruidenvegetatie principe 

4m pad 1m nectar onder 
het maaimes

3m gras en 
kruidvegetatie

Maai-
steen

Ecologische gazon met speelweide grasmengsel

Plantplek: weide
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)
Hoogte: 20-50cm
Licht: halfschaduw
Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten M5:
Bellis perennis    Cardamine pratensis 
Crepis capillaris     Erodium cicutarium 
Hypochaeris radicata    Leontodon autumnale
Lotus corniculatus     Medicago lupulina 
Plantago lanceolata    Prunella vulgaris 
Ranunculus repens    Rumex acetosella 
Trifolium dubium     Trifolium pratense 
Trifolium repens

Soorten speelweide grasmengsel:
45% Engels raaigras
15% Veldbeemdgras
10% Gewoon roodzwenkgras
10% Roodzwenkgras met fijne uitlopers
20% Roodzwenkgras met forse uitlopers

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)
Hoogte: 30-120cm
Licht: zon-halfschaduw
Naastgelegen: bebouwing/trottoir
Ruigere selectie

Soorten:
Achillea millefolium
Agrimonia procera
Anthemis tinctoria
Betonica officinalis
Campanula persicifolia
Campanula trachelium
Cardamine pratensis
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Chamaenerion angustifolium
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Daucus carota
Dipsacus fullonum 
Echium vulgare 
Hieracium sectie Hieracioides 
Hylotelephium telephium 
Hypericum perforatum 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare 
Malva moschata 

Melilotus altissimus 
Melilotus officinalis
Nepeta cataria
Oenothera biennis
Origanum vulgare  
Ranunculus acris
Reseda lutea 
Reseda luteola 
Salvia pratensis 
Scabiosa columbaria 
Silene latifolia subsp. alba 
Solidago virgaurea 
Stachys sylvatica 
Succisa pratensis
Tanacetum vulgare 
Tragopogon pratensis subsp. 
Pratensis
Trifolium pratense
Verbascum nigrum 
Verbascum phlomoides

(beelden: Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden & inheemse planten)

Beheer:  
Tijdens het groei seizoen 1x per 4 a 6 weken te maaien. Maaisel 
afvoeren.

Beheer:
Tussen half september en half oktober 1x maaien, liefst in ge-
deeltelijk maaibeurten in verband dieren. Maaisel afvoeren.

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op 
voedselrijke grond
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)
Hoogte: 30-120cm
Licht: halfschaduw-schaduw
Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten:
Agrimonia procera
Alliaria petiolata
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arctium minus
Campanula trachelium
Chaerophyllum temulum
Chamaenerion angustifolium
Chelidonium majus
Crepis capillaris
Digitalis purpurea
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Geranium robertianum
Geum urbanum

Hieracium sectie Tridentata
Hypericum perforatum 
Lapsana communis 
Myosotis sylvatica
Oenothera biennis
Prunella vulgaris
Scrophularia nodosa
Silene dioica 
Solidago virgaurea
Stachys sylvatica
Tanacetum vulgare
Teucrium scorodonia
Torilis japonica
Valeriana officinalis
Vicia cracca 

Beheer:
Tussen oktober en februari 1x maaien, liefst in gedeeltelijk maai-
beurten in verband dieren. Maaisel afvoeren.

Ecologische gazon met speelweide gras-
mengsel

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroei-
ing en boszomen op voedselrijke grond

Bloemrijk bermenmengsel
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3.2 Lobroekplein

Impressie vanaf de groenzone op het Lobroekplein kijkend richting het Hallenplein

8584

Visie
Huiskamer van de wijk met een intiem horecaplein. Terrassen 
onder de bomen. Flexibel indeelbare pleinruimte voor 
evenementen met een bijzondere speelfontein. Sterke ruimtelijke 
verbinding met de Kalverwei door inrichting met grote bomen op 
een halfverharding. 

Ruimtelijk concept
De bomenzoom kadert de pleinruimte, de intimiteit van het plein 
is vergroot door de Lange Lobroekstraat buiten de bomenzoom 
te plaatsen. Inclusieve pleinruimte door zokveel als mogelijk 
drempelloze inrichting en gemaakt van beton met met een warme 
uitstraling. 

Onder de bomen aan de zijde van de weg bevindt zich een 
groenvak met vaste planten en zitbanken. De speelfontein en het 
basketbalveld met sportbank vefbijzonderen de pleinruimte.  

Het plein biedt volop ruimte aan evenementen op buurtniveau 
(rommelmarkt, dagmarkt, festivals als Muziek in de wijk, kermis), 
de noodzakelijke technische infrastructuur (techniekkasten) is 
voorzien tussen de bomen.

De pleinruimte aan de noordzijde heeft een vloer van 
halfverharding met solitataire bomen. Gestrooid straatmeubilair en 
twee tafeltennistafels geven deze ruimte een informeel karakter.

Rondom de pleinen ligt een rand van betonstraatstenen met een 
merwebasalt toplaag. Laden en lossen via de opstelplaats aan de 
oostkant van het plein en binnen venstertijden+ANPR camara’s 
langs de gevels aan de westzijde. De laad- en loszone is ook te 
gebruiken voor shuttlebussen naar het Sportpaleis.

De Korte Lobroekstraat en de Korte Slachterijstraat worden als 
groene woonerven ingericht.

Programma
Gevel- en eilandterrassen, DAM-route, speelfontein, 
tafeltennistafels, basketbalveld met sportbank (skatevoorziening)                        
, zitgelegenheden, parkeerplekken, laad- en loszone, 
fietsparkeerplekken, Velostation.
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Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp
opmerking verwerking opmerking verwerking

Commissie Openbaar Domein
KF SB/Groen
alle horeca voorzieningen optekenen in het basisplan; verwerkt SB/GROEN geeft aan dat er een goed uitgewerkte motivatie 

zal moeten worden opgemaakt om aan te tonen dat kappen 
Tweemaal overleg geweest met SB/Groen. Een verkennend 
terreinonderzoek heeft plaatsgevonden.

de doodlopende stegen maximaal vergroenen conform het 
principe van een tuinstraat, waarbij de totale parkeerbalans in 
de wijk dient behouden te worden;

verwerkt, parkeerplaatsen zijn gereduceerd ifv ruimtelijke 
kwaliteit

De keuze Tilia heterophylla “Prestige”: deze variëteiten van 
boomsoorten nog verder af te toetsen met SB/GROEN.

overgang van het Lobroekplein naar de Lange Slachterijstraat 
correct opnemen in het basisplan;

verwerkt

overgang van het Lobroekplein naar de Lange Lobroekstraat 
correct intekenen conform de bestaande toestand, inclusief 
de bushalte en de noodzakelijke overgangen van het plein 
naar de bushalte;

verwerkt SW/Publieke ruimte/onderhoud

de natuursteen voorzien op het Lobroekplein 60*60 in 
diagonaal verband. Hier gaat over gereden worden als men er 
evenementen op gaat voorzien, die grote tegels komen snel 
los (cfr. Astridplein). Deze materiaalkeuze dient verder 
afgestemd te worden op het voorziene gebruik

Materiaal aangepast: in het werk gestort beton, zandkleurig 
en voorzien van meerdere oppervlaktebehandelingen en 
patroon van krimpvoegen

SW/Publieke ruimte
naar aanloop van het definitief ontwerp de materialen goed 
af te stemmen met SW/PUBLIEKE RUIMTE.

verwerkt TV/Sport en Jeugd

extra aandacht besteden aan alle aansluitingen met de 
zijstraten, deze dienen in het definitief ontwerp meer in detail 
uitgewerkt te worden;

uitwerking als groen woonerf om de 100 m zitbanken voorzien met arm‐ en rugleuning; verwerkt

de inritten van gemeenschappelijke of individuele inritten 
dienen duidelijker aangegeven te worden op het basisplan;

verwerkt naast fietsenstallingen ook rekening houden met steps en 
scooters die vaak wild geparkeerd worden: vakken voorzien?

nog niet verwerkt, TO fase

vraagt of de verkeersremmer een plateau moet voorstellen? ja, is correct op tekening opgenomen skaters zullen gebruik maken van de betonnen parkpaden. 
Zitbanken erlangs skateproof maken;

Betonnen tribune achter het basketbalveld voorzien van RVS 
strips op de lager gelegen delen

lichte straatstenen worden heel snel vuil;
SW/Mobiliteit vuilbakken op het Lobroekplein intekenen. verwerkt
boordsteen aangebracht verwerkt rookvrije zones voorzien, minstens bij sport‐ en speelplekken 

en de ingang van de sporthal;
het statuut van het Lobroekplein betreft geen woonerf, dus is 
er een duidelijke afbakening nodig van rijbaan en voetpad 
door middel van een boordsteen.

rijloper verdiepte ligging, boordsteen en groene berm 
toegevoegd

Advies
de motivatie voor de aanpak van de bestaande bomen op het 
Lobroekplein uitgewerkt wordt in overleg met SB/Groen;

verwerkt

het formaat en legverband van de voorziene natuursteen op 
de pleinruimte wordt afgestemd op het te verwachte gebruik

verwerkt

opmerking verwerking opmerking verwerking

Districtsraad Dialoog buurt
Veilige en leesbare oversteekplaatsen voorzien d.m.v. 
zebrapaden

De oversteken van de DAM‐route wordt voorzien van 
zebrapaden. De oversteken liggen in een verhoogde ligging

Oversteekbaarheid Lange Lobroekstraat 3 grote verkeersplateaus opgenomen, DAM route voorzien 
van zebrapad

De rijweg wordt verdiept aangelegd
Tussen de snelheidsbeperkende maatregelen ligt de rijbaan 
verdiept

Velo op huidige locatie Velo naar de zuidelijke pleinzijde ivm grote ruimteclaim

Alle bomen op het plein worden voorzien als 
toekomstbomen: eerste grootte A en 
voorzien van kwalitatief doorwortelbaar volume.

Alle nieuwe bomen op het plein zijn van Grootteklasse 1A.  Cargobike ?

Overdekte parkeerplaatsen voor fietsen Niet opgenomen, geen onderdeel programma
Bomen in de Korte Lobroekstraat opnemen Straat wordt voorzien van bomen en groenvakken

Districtscollege Grote vrachtwagen Leemans Pand van Leemans blijft bereikbaar

De rijweg wordt verdiept aangelegd. Tussen de snelheidsbeperkende maatregelen ligt de rijbaan 
verdiept

Speeltuigen opnemen

De parkeerplaatsen worden verdiept aangelegd en uitgevoerd 
met brede waterdoorlatende voegen

Kasseien met brede waterdoorlatende voegen

Alle bomen op het plein worden voorzien als toekomstbomen 
volgens de regels van het Bomenplan stad Antwerpen:

Dialoog ondernemers

o De gekozen boomsoorten of vari�teiten behoren tot 
grootteklasse eerste grootte A.

Alle nieuwe bomen op het plein zijn van Grootteklasse 1A.  Zon op terras westzijde plein gevelterrassen aan de westzijde opgenomen

o Elke boom krijgt het benodigde kwalitatief doorwortelbaar 
volume.

is voorzien Eilandterrassen opnemen Tussen de bomenzoom zijn eilandterrassen voorzien

Materialisatie voor voetgangers en fietsers en zeker voor 
personen die gebruik maken van rolstoel, buggy, rollator : 
integraal toegankelijk en comfortabel. Dus vlak, maar niet 
glad, ook niet bij sneeuw of regenweer. Geen brede voegen of 
ruwe oppervlaktes.

Beonpaden ter plekken gestort met minimale dilatatievoegen. 
Elementenverharding met minimale voegbreedte

Ruimte voor shuttlebus De laad‐ en loszone is vergroot zodat een normale 
stadsbus/shuttlebus er kan halteren

Materialisatie aangepast aan het gebruik als 
evenementenplein dat bestendig is voor zwaar transport. 

Materiaal aangepast: in het werk gestort beton, zandkleurig 
en voorzien van meerdere oppervlaktebehandelingen en 
patroon van krimpvoegen

P voldoende behouden Zone met parkeerplaatsen is behouden, totaal 10 
parkeergplaatsen op het plein, ondergrondse rotatieparking 
onder bouwblok 1012

Het gebruikte materiaal is duurzaam, conform het 
bestuursakkoord. 

verwerkt Objecten bundelen Straatmeubilair en verlichting zijn gezoneerd in de randen van 
het plein

Gebruikte materialen moeten visueel contrast bieden, ook bij 
schemer en regenweer, ook voor mensen die slechtziend zijn. 
Met bijzondere aandacht voor:
o De fietssuggestiestroken op de rijweg. verschil in oppervlaktebehandeling Dialoog kinderen
o De randafbakening van de rijweg en de parkeervakken. brede boordsteen Shelter voorzien Niet opgenomen, geen onderdeel programma
o Ook het basketterrein moet goed leesbaar zijn uit te werken in de TO fase Drinkfontein centraal Opgenomen bij basketbalveld en tafeltennis

Banken met rugleuning Alle banken op het plein hebben een rugleuning
Lange Lobroekstraat tussen Lange Slachterijstraat en 
Weilandstraat: straatbomen en integraal toegankelijke 
bushalte te voorzien.

Twee van de vier bomen blijven behouden,… worden 
toegevoegd. Integraal toegankelijke bushalte opgenomen 
door de rijweg plaatselijk te verlagen

Korte Lobroekstraat en Korte Slachterijstraat:
Woonerf, materialisatie conform woonerven 19e eeuwse 
gordel.

verwerkt

Aansluiting op Lange Slachterijstraat voorzien van 
uitstulpingen met bomen.

verwerkt
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Het plein als huiskamer voor buurtactiviteiten

Festival met podium

Terrassen zijn voorzien aan drie zijden op het plein, de 
terrassen aan de westzijde en noordzijde zijn 4 meter diep. Deze 
gevelterrassen kunnen worden uitgebreid met eilandterrassen op 
het plein. 

De terrassen bij het nieuwe bouwblok zijn ca. 2 meter diep en 
liggen direct aan de gevel. 

De speelfontein, het basketbalveld en de DAM-route worden 
gevrijwaard van programmeringen en zijn altijd te gebruiken. 

Het buurtactiviteitengedeelte van het plein is ca. 1100m2.
De studies laten zien hoe een dagmarkt, een rommelmarkt of een 
festival met podium op het plein kunnen worden georganiseerd.

Fontein
117 m2

DAM-route
573 m2

Basketbal
166 m2

Eilandterrassen 
353 m2

Zone voor terrassen 
1115 m2

Vrije ruimte
598 m2

Vrije ruimte
435 m2

Zone voor terrassen

9594

RommelmarktDagmarkt



Materiaal
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2. Terrassen en voetpaden: betonstraatstenen met een 
merwebasalt toplaag 40x20x8(10)

3. Lange Lobroekstraat: beton met merwebasalt toeslag1. Pleingebied; in het werk gestort beton voorzien van kleurpigment 
met verschillende afwerkingen (gebezemd, gezandstraald, uitwassen)

4. Fietsuggestiestroken Lange Lobroekstraat: beton met 
merwebasalt toeslag, niet uitgewassen

6. Pleingebied noordzijde: natuurlijk gebonden halfverharding 
beige

5. Parkeerplaatsen: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

Centrale plein
Tussen de bomenzoom wordt de pleinvloer uitgevoerd in ter 
plaatse gestort beton. Een patroon van dilatatie/krimpvoegen 
verdeeld de grote pleinvloer in kleinere vakken. De vloer 
krijgt verschillende oppervlaktebehandelingen (gebezemd, 
gezandstraald) op vlakken die niet uitlijnen met de voegen.  

Voetpaden en terrassen
De voetpaden en terrassen rondom de bomenzoom worden 
uitgevoerd in een betonnen elementenverharding met een 
merwebasalt toplaag 40x20cm in verschillende legpatronen.

Rijloper en parkeerplaatsen
De rijloper van de Lange Lobroekstraat wordt ter plaatse gestort 
en voorzien van een kleurpigment dat aansluit bij het merwebasalt 
van de voetpaden en terrassen. De rijbaan wordt uitgewassen, de 
fietssuggestiestroken wordt niet uitgewassen. De parkeerplaatsen 
worden uitgevoerd in kasseien met waterdoorlatende voegen.

Plein noordzijde
Deze ruimte sluit aan op de Kalverwei en heeft een materialisering 
die verbonden is met het Hallenplein. De lijst rond deze ruimte 
bestaat uit betonelementen met een merwebasalt toplaag. Het 
plein krijgt een eigen identiteit door het gebruik van de beige 
halfverharding onder de grote bomen. 

dilatatievoegen om de 4-5 meter gezandstraald beton

gehamerd beton

gebezemd beton

Principe pleinvloer: grid van dilatatievoegen met daaroverheen 
laag van oppervlaktebehandelingen welke niet samenvallen met 
de voegen
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Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK

          80 - STRAATMEUBILARIS -
AFVALBAKKEN

1

2
3

4

Vuilbak

B

B

B

B

BB

BB

B

B

B
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Fietsnietjes

Lineaire zitbank op keermuur met leuning

Meubilair
Zitplekken
In de huiskamer van de Slachthuiswijk zijn volop zitplekken 
voorzien. Langs de Lange Lobroekstraat zitbanken met 
rugleuningen. Aan de noordzijde van het plein banken, poefjes en 
zitplekken met tafels   voor bord- en kaartspelen.

Fietsnietjes
Fietsparkeerplekken aan de zuidzijde van het plein en op de brede 
stoep voor het nieuwe gebouw aan het plein.

Speciale voorzieningen
Drinkfontein bij het 3x3 basketbalveld en tafeltennistafels

LEGENDA:

lineaire zitbank op keermuur met rugleuning

lineaire zitbank op keermuur met rugleuning - 4350mm

standaard bank en tafel

skateproof bank

45x45 poef

vuilbak

breekpaal

fietsnietje

vaste paal 

Velostation

Ondergrondse afvalcontainer Drinkfontein

drinkfontein



4.65m

4.60m

zone voor terrassen

zone voor terrassen

terrassen

terrassenterrassen
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Sport- en ontmoetingsplek voor jongeren op het plein met lange 
zitbank over de volle breedte van het speelveld. De bank is voorzien 
van een rvs hoekbescherming en geschikt om te gebruiken als 
skate object.

Programma
• 3x3 basketbalveld
• Wedstrijdmaten 15 x 11 meter, met uitloopgebied

Materiaal en objecten
• Materiaal en bestratingspatroon plein loopt door op het 

speelveld
• Belijning nader te bepalen
 
Afsluiting
• Zitbank over de volle breedte van het speelveld op de kop van 

het plein

15m

4.85m

1.5m

2m11m

5.8m

1m

101100

Sport: basketbalveld

Locatie



Spelen en sport: fontein

Plattegrond van de fontein met 21 sprinklers en 24 verlichtingspunten

Detail sprinklerOvergang pleinvloer-voetpaden Detail sleufgoot

Z:\19.105_Antwerpen_Slachthuissite_BE\02_DO\03_CAD\01_ACAD\01_2D\03_BASE FILES\03_JPG\1014 floor plan_plan.jpg
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Spelen en sport: fontein

Speelfontein Bordeaux

Fontein als boog

Sleufgoot

De speelfontein is er voor alle leeftijden. De fontein is verrassend 
door een afwisselende choreografie. Bij de fontein is er voldoende 
zitgelegenheid. De fontein is toegankelijk vanaf de speel, sport en 
kunstroute. 

Programma
• speelfontein met waterstralen, nevel en watervloer
• choreografie nader uit te werken: stand van de fontein 

tijdens de verschillende dagen, bijvoorbeeld op de 
woensdagmiddagen is de fontein in spelmodus, door de 
weekse dagen sereniteit (spiegel), in het weekend een 
‘schemerlamp’ op het plein

Materiaal
• vloer van de fontein als de pleinvloer
• in de zone van de sproeikoppen roestvast staal, figuratief
• verlichting

Locatie



Op het Lobroekplein 3 typen verlichting
• Langs de Lange Lobroekstraat functionele verlichting
• Langs de voetpaden en terrassen paaltopverlichting
• Verlichting van de pleinruimten Verlichting plein:

• Paal van hout met armaturen voor 
sfeer- en evenementenverlichting

• Palen tussen de bomen

Type Metronomis Type Luma Indal

105104

Verlichting

Lange Lobroekstraat

Type Metropolitaan Type armaturen nader te bepalen    

voetpaden

pleinruimte

Korte Lobroekstraat en Korte Slachterijstraat
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Dam-route
De Dam-route ligt evenwijding aan de groene berm op het Lo-
broekplein. Om de gebruiksmogelijkheden van het plein zo groot 
mogelijk te houden worden geen ruimtelijke speelobjecten aan de 
Dam-route gekoppeld. Speelaanleidingen zijn vlak en liggen op de 
pleinvloer.

30cm

30cm

B. Populus 
tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis 
Australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E.Gleditsia 
triacanthos

1. Bladeren damroute:
• Langs damroute
• Afmeting ongeveer 30x30cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028
• Patroon verdichtend nabij bochten en 

speelplekken
• Bladtypes passend aan boomsoorten 

nabij

30cm

30cm

B. Populus 
tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis 
Australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E.Gleditsia 
triacanthos

A. Tilia

 tomentosa Doornik

B. Quercus petraea

2. Tafeltennistafel van Sicuro

• Tafeltennistafel beton
• Blad 84mm dik
• Ook te gebruiken door wendbaardere kinderen in een rolstoel
• Kleur RAL 3028

3. Basketbalveld

Vloer
• Materiaal en bestratingspatroon als pleinvloer
• Belijning door middel van hameren

Paal
• Doorschijnende acrylaat plaat met witte belijning als 

omrandingskader en rechthoek boven basketring zijn conform 
‘basket rules 2000’

• Verende wedstrijd-basketring FIBA 105 kilo bevestigd met inox 
bouten & schroeven

• De basketpaal is conform de internationale FIBA reglementen 
en aan de functie- en veiligheidseisen gesteld in de NBN-EN 
1270 norm

• Kleur stadsgrijs

1A, B

1B

1A

1B
2

3

1A, B
1A, B

1A

1A 1A

1A



Bestaande bomen
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SWECO11

SWECO12
SWECO13
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SWECO15
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Te bewaren: (ID, Type, waardering)
264729, Acer campestre ‘Elsrijk, mogelijk te behouden
264732, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, bij voorkeur te behouden
SWECO24, Acer campestre ‘Elsrijk, mogelijk te behouden

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)
264730, Acer campestre ‘Elsrijk, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264731, Acer campestre ‘Elsrijk, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264733, Alnus incana, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264734, Fraxinus angustifolia, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264735, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264736, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264737, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264738, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264739, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264740, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264741, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264742, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264743,Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264744, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264745, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264746, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264747, Fraxinus angustifolia, te verwijderen, masterplan of ontwerp
264749, Alnus incana, te verwijderen, masterplan of ontwerp
264750, Fraxinus angustifolia, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264751, Alnus incana, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264752, Alnus incana, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264753, Fraxinus angustifolia, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264754, Alnus incana, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264755, Fraxinus angustifolia, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264756, lnus incana, te verwijderen, masterplan of ontwerp
264757, lnus incana, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264758, Fraxinus angustifolia, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264759, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264760, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264761, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264762, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine, bij voorkeur te behouden, brandweer eisen
264763, Alnus incana, te verwijderen, masterplan of ontwerp
265013, Prunus avium, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
265014, Prunus avium, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
265015, Prunus avium, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
265016, Prunus avium, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
265017, Prunus avium, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
SWECO22, Prunus avium, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
264794, Fraxinus angustifolia, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp

Bestaande eik bij Poppemieke wordt behouden en geintegreerd in 
het ontwerp

Inventarisatie Stad Antwerpen Inventarisatie Sweco
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Op 24 februari 2022 is er een rondgang geweest om de bestaande 
bomen te beoordelen in aanwezigheid van Tom Wuyts, Jos 
Schenk, Gert Weymans (Sweco), Dirk De Roo (ULP) en Mark 
Stammes (Treexpert).

De conclusies van de rondgang zijn zichtbaar op de afbeelding, 
voor de bomerij aan de westzijde van het plein zijn de conclusies:
• voor de paars gemerkte bomen wordt onderzocht of ze 

in aanmerking komen voor verplanting, voorwaarde voor 
verplanting is de verplaatsing van de aanvoerleiding van water

• twee bomen in deze rij zijn van onvoldoende kwaliteit voor 
verplanting

• de geel gemerkte bomen zijn van onvoldoende kwaliteit en 
komen niet in aanmerking voor verplanting

Bestaande bomen
Te integreren in ontwerp

Onvoldoende kwaliteit voor verplanting

Verplantings advies opstarten

Legenda

kap ifv 
brandweer

verplantings 
advies 

opstarten

ongeschikt 
voor 

verplanting

reeds 
vervangen 

door 
nieuwe

maximaal 
behoud

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

onvoldoende 
kwaliteit

onvoldoende 
kwaliteit

verplantings 
advies 

opstarten

voorwaarde = 
aanvoerleiding 

water 
verplaatst // 
anders>kap

verplanting ifv 
bestemming 

(niet alles, als  
wenselijk)

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

te 
integreren 
in ontwerp

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

beheerskader 
opmaken

bijkomende 
ruimtelijke 
evaluatie 

ifv behoud

geen 
verplanting

te duur

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

behoud 
of kap

vervlochten 
wortels 

niet 
verplantbaar

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

beheerskader 
aanvullen met 

voorwaarden voor 
wegenis door 
boomkruin + 

bovenop wortels

verplantings 
advies 

opstarten

verplantings 
advies 

opstarten

behoud 
voorzien 

in VO

Verslag rondgang  - 24 02 2022
Tom Wuyts - Gert Weymans - Jos Schenk 
Dirk De Roo - Mark Stammes (Treexpert)

geen ingrepen 
in de kruin 

noodzakelijk 
voor wegenis

specifiek 
techniek voor 
drukverdeling 

op wortels

riolering en 
nutsleidingen 

maximaal buiten 
de wegenis 
organiseren

aandachtspunt 
werfzone 

ULPM - max 
4m doorgang

111110



Groenconcept
Het bomencarre kadert de pleinruimte en bepaalt de identiteit 
en beleving van het plein. De overlappende kronen van één soort 
moeten zowel in plantvakken als in verharding kunnen groeien.

Parameters
Toepassing:
Plantplek: plein
Stedelijk: ja
Verharding: ja, bomen in plantvakken en in steenslag
                     halfverharding

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen
Kroonvorm: eirond
Hoogte: max. tot 25m (1a)
Breedte: max. tot 10-15m (1a)
Plantafstand: 11-12m

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: - bestaand tegen strooizout

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Boomsoorten DO ontwerp:
Tilia tomentosa ‘Doornik’ (zilverlinde)

Nieuwe bomen

Tilia tomentosa ‘Doornik’

• Grootte: tot 25m hoog / 15m breed (1e grootte)
• Bloei: geel, juli
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, waardboom vlinders
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: nee
• Bomen in rapportage Buiting: nee, niet deze cultivar
• Opmerkingen: verdraagt verharding, ongevoelig voor luis, 

geen honingdauw; regulier onderhoud (opkronen, uitdunnen, 
soms stamopslag verwijderen)

Legenda

Tilia tomentosa ‘Doornik’

Bestaande bomen
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Ginkgo biloba ‘Tremonia’

Acer platanoides ‘columnare’

Groenconcept
De grote solitaire bomen op een ondergrond van natuurlijk 
gebonden halfverharding vormen de groene verbinding tussen 
het plein en de Kalverwei. Bomen geven veel schaduw voor een 
aangename plek voor bezoekers. 

Parameters
Toepassing:
Plantplek: plein
Stedelijk: ja
Verharding: ja, bomen in natuurlijk gebonden halfverharding

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: dicht, halfopen
Kroonvorm: rond
Hoogte: max. tot 30m (1a)
Breedte: max. tot 10 – 15m (1a)

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Boomsoorten DO ontwerp:
Quercus petraea (wintereik) 

DO ontwerp Korte Lobroekstraat en Korte Slachterijstraat
Ginkgo biloba ‘Tremonia’ (Japanse notenboom)
Acer platanoides ‘columnare’ (Noorste esdoorn)

Nieuwe bomen
Boomsoorten Korte Lobroekstraat en 
Korte Slachterijstraat
Ginkgo biloba ‘Tremonia’:
• Grootte: 10-12m hoog (2e / 3e 

grootte)
• Bloei: groen, april/mei
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: 
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: zuilvorm, geschikt 

voor smalle straten

Acer platanoides ‘columnare’:
• Grootte: 15-20m hoog (2e / 3e 

grootte)
• Bloei: geelgroen, april
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: 
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: zuilvorm, geschikt 

voor smalle straten

Quercus petraea (wintereik)

• Grootte: tot 30m hoog (1e grootte)
• Bloei: geelbruin, mei 
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: waardboom vlinders, 

voedselboom vogels
• Inheems: ja
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: ja
• Opmerkingen: verdraagt verharding 

(volgens Ebben), regulier onderhoud Legenda

Quercus petraea

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

Bestaande bomen

Ginkgo biloba ‘Tremonia’

Acer platanoides ‘columnare’
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Vaste planten
De onderbeplanting is opgebouwd uit lange golven over de hele 
lengte van het plein. Kleine groepen siergrassen en andere hogere 
soorten repeteren tussen de bomen als verticale accenten, met 
stevige Geraniums rondom de boomstammen en vroegbloeinde 
bollen verspreid in groepen door de plantvakken heen. Er wordt 
rekening gehouden met hoogtes bij de oversteekplaatsen. De 
gekozen “macho” vasteplanten kunnen gesnoeid worden tot de 
grond in het vroege voorjaar en lopen snel uit om de grond te 
bedekken. Er is rekening gehouden met schaduw / half schaduw 
onder de bomen. De gemiddelde dichtheid is 8 planten per m2.

117116

Dc Dc Dc

Geranium macr.

Symphytum gr.

Geranium

Pennisetum al.

Persicaria ampl.

Aster ager.

Carex morr.Nepeta faa.

Alchemilla 

Rudbeckia fulg.

Anemone hybr.

Buglossoides p.

Chelone obliqua

Basis soortenSortiment

1-rondom de bomen:
Gc Geranium macr. ‘Czakor’

2-grote golven door het midden:
Nw Nepeta faa. ‘Walker’s Low’ 
Gr Geranium ‘Rozanne’
Rg Rudbeckia fulg. ‘Goldsturm’
Pa Persicaria ampl. ‘Lisan’

3-lage golven langs de randen:
Bp Buglossoides purpurcaerulea 
Cm Carex morr. ‘Ice Dance’
Sg Symphytum grandiflora
Am Alchemilla mollis

4-kleine groepen verticale accenten:
Dc Deschampsia cespitosa ‘Tardiflora’
Ah Anemone hybr. ‘Honorine Jobert’
Aa Aster ager. ‘Asran’
Co Chelone obliqua ‘Alba’

-vroegbloeiende voorjaarsbollen:
Narcissus pseudonarcissus

Narcissus pseudo.

Geranium macr. ‘Czakor’

Geranium ‘Rozanne’

Rudbeckia fulg. ‘Goldsturm’

Persicaria amp. ‘Lisan’

Buglossoides purp.

Nepeta faas. ‘Walker’s Low’

Jan Feb Mrt Apr Jul Aug Sep Okt Nov DecMei Jun

Carex morrowii ‘Ice Dance’

Alchemilla mollis

Deschampsia ces. ‘Tardiflora’

Anemone hybr. ‘Hon. Jobert’

Aster ‘Asran’

Symphytum grandiflora

Chelone obliqua ‘Alba’

Narcissus pseudonarcissus



3.3 Hallenplein

Impressie voorontwerp Hallenplein
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Visie 
Open ruimte met een groen karakter. Het middenterrein bestaat 
afwisselend uit kleine boompleinen met daartussen grasweides. 
Op de pleintjes en weides is ruimte voor verblijven, spelen en 
sport maar ook voor een (tijdelijke) samentuin. Op de zitranden 
ontmoeten jong en oud elkaar, met uitzicht op sport en spel in het 
grasveld.

Ruimtelijk concept 
Het plein is omrand met een 4 meter brede zone voor verplaatsing, 
binnen de omranding is een rechthoekig plein opgenomen. Dit 
plein is opgedeeld in drie boompleinen aangezet met grote bomen 
die zorgen voor een boomplein gevoel. Daartussen is open ruimte 
gemaakt voor vrije programmering. De open ruimte wordt verrijkt 
met twee grote bomen die maximaal kunnen uitgroeien.

Om het hoogteverschil met de school te verlagen wordt het gehele 
gebied verhoogd met ongeveer 50cm ten opzichte van de huidige 
situatie zodat het beter aansluit op de rest van de Slachthuiswijk. 
Na de ophoging van het maaiveld blijft er nog ongeveer 25cm 
hoogteverschil met de Hallen over. Hierdoor ontstaat er een 
sierlijke sokkel rondom de Hallen.

Programma
• Sport en speelzone van ongeveer 2000m2
• Speel/ beweegplek gericht op ouderen 300m2
• Petanque plek 250m2
• Multifuntionele weide 1500m2
• DAM-route met spel- sportaanleidingen en kunst
• Mogelijkheid Samentuin tot 1500m2
• Brandweerpad
• Buffer tegen wind



0m 25m
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Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp
Commissie openbaar domein District College Antwerpen Noord

Dialoog Kinderen

District Raad Antwerpen Noord

Geen onderdeel meer van definitief ontwerp

Materiaal keuze in overleg met Johan Pieraerts 
doorgevoerd

Verwerkt

Verwerkt

Mengselkeuze en beplantingstypologie afgestemt met 
Karel Olbrechts en Marcel Rijkelijkhuizen

Straatmeubilair is allemaal gekozen uit de straatmeubilaris 
van de stad.

Verwerkt

Er worden voldoende zitbanken toegevoegd met rug 
en armleuningen. Langs de damroute maximaal 50m 
uitelkaar.

Materiaal keuze in overleg met Johan Pieraerts.

Verder te bespreken

Introductiegesprek met Inter heeft plaatsgevonden. 
Routes naar openbare functies te voorzien van 
geleidelijnen en noppentegels. Advies wordt officieel 
gevraagd bij vergunningsaanvraag

Meegenomen. Specifiek ook langs de dam-route, zodat 
ouderen ook gebruik kunnen maken van dit lint
Wortelbare ruimte is aangegeven en in het definitief 
ontwerp is een uitgebreide toelichting op soorten.

Deze zijn gereduceerd in het definitief ontwerp
Er is een gemengd aanbod banken gemaakt, zowel nabij 
het gras als langs het pad

Dit is de insteek van de Dam-route. Dit is uitgewerkt in 
voldoende zitplekken met arm en rugleuningen. Langs een 
obstakelvrije route
Er zijn extra banken voorzien bij de speelplekken en de 
meeste banken zijn voorzien van rug en arm leuningen
Bij de uitwerking is gekozen voor Materialen die geschikt 
zijn voor alle gebruikers

Bomen zijn voorzien van kwalitatief doorwortelbaar 
volume. Met oog op de verschillenden eisen en wensen 
voor de parameters van de bomen is er gekozen voor een 
Ulmus glabra (iep) deze valt in cat 1a

Opmerking

KF
Waarom wisselend legverband in Hallenplein

SW/ Publieke ruimte
In definitief ontwerp materialen goed afstemmen met SW/ 
Publieke ruimte

SW/ Mobliteit
Aandachtspunten voor DO: markeringen afstemmen met 
dienst SW/MOB
Aandachtspunten voor DO: afmetingen op plan toevoegen

SB/ Groen
Beheersplan voor 4 m strook ecologisch lint

SW/ Publieke ruimte/ onderhoud
Het verzoek standaard meubilair en materialen te 
gebruiken tbv onderhoud

TV/ Sport & Jeugd
Maximale doorwaadbaarheid voor voetgangers met 
minimale 1.90 brede doorloop, slipvrij.
Om de 100 m zitbanken voorzien met arm- en rugleuning;  
rookvrije zones voorzien, minstens bij sport- en 
speelplekken en de ingang van de sporthal;

Advies
Het voorziene materiaalgebruik afgestemd wordt met SW/
PUBLIEKE RUIMTE, in functie van de leesbaarheid van de 
publieke ruimte en het toekomstig beheer; 
In overleg met SB/Groen een beheerplan wordt opgemaakt 
voor alle groenvoorzieningen; 
Naar definitief ontwerp het plan getoetst wordt aan de 
principes van integrale toegankelijkheid. 

Opmerking

Banken voor het overgrote deel voorzien van rug- én 
armleuningen
Bomen: het ondergronds doorwortelbaar volume en de 
soortkeuze intekenen op definitief ontwerp

Opmerking

Trappen niet nodig
Graag banken dichterbij gras

Opmerking

De DAM-route ook beschouwen als een “zilveren lint” 
voor senioren; bewegen, integrale toegankelijkheid en 
zitgelegenheid op regelmatige afstand zijn belangrijk.
Banken voor het overgrote deel voorzien van rug- én 
armleuningen. Aan speelzones extra banken voorzien.
Materialisatie voor voetgangers, fietsers, én zeker voor 
personen die gebruik maken van rolstoel, buggy, rollator : 
integraal toegankelijk en comfortabel. Dus vlak, maar niet 
glad, ook niet bij sneeuw of regenweer. Geen brede voegen 
of ruwe oppervlaktes, slijtvast. 
Alle bomen op de “bomenpleintjes” worden voorzien als 
toekomstbomen: eerste grootte A en  
voorzien van kwalitatief doorwortelbaar volume.

Verwerking Verwerking

Verwerking

Verwerking
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Doorsnede 5 & 6 Doorsnede 7
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Doorsnedes
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2. Parkpad: Beton met zandkleurige toeslag afwerking 
fijngestraald.

4.Gestabliseerd grindgazon, rondom brandwegen3.Weilandstraat: betonstraatstenen met een merwebasalt toplaag 
20x40x8/10

Verhardingen
Het Hallenplein heeft een materialisering die verbonden is met 
het Lobroekplein. De randing van het plein is in merwebasalt 
toplaag betonelementen. Tegelijk krijgt het plein ook een eigen 
identiteit door het gebruik van half verharding op de pleinruimtes 
onder de bomen.

Langs de noordwestzijde van het plein is er een expeditie weg 
waarover op venstertijden vrachtverkeer rijdt geregeld via ANPR. 

De hallen hebben een sokkel welke wordt aangeduid met een 
betonnen band. Deze wordt tevens gebruikt om het hoogteverschil 
(max. 25cm) op te vangen.

1.Pleingebied; Natuurlijk gebonden halfverharding beige

Doorsnede aa

Doorsnede bb

Doorsnede cc

Doorsnede dd

dd

bbcc aa
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Drinkfontein Fietsnietjes

Zitbank A plateaumodel met rug en armleuningen

Zitbanken
Op het plein zijn veel publieke zitplekken voorzien. Nabij de 
senioren beweegpocket met rugleuningen. Op de andere pleintjes 
zijn richtingloze poefen opgenomen voor een meer informele 
setting. Langs de randen zijn banken en zitranden opgenomen.

Fietsnietjes
Bij de pleintjes zijn enkele fietsparkeerplekken opgenomen.

Alle objecten komen uit de straatmeubalaris van de stad 
Antwerpen.

Kunstobjecten
Op het meeste rechtse pleintjes voor de school is mogelijk locatie 
voor een kunstwerk. Samen met dienst kunst in de stad dient 
er een verdere omschrijving gemaakt worden voor een uitvraag. 
Mogelijke thema’s zijn de historie of de relatie mens-dier.

Zitbank B plateaumodel, in poef en bank vorm. Bank met leuningen

Meubilair

Bank A - verschillende lengtes

Bank B - 4800mm

Bank B - 3500mm

Bank B - 2200mm

Bank B - 600mm

Fietsnietjes

Drink waterfontein

Vaste paal

Breekpaal

Afvalbak

Kunstwerk



Verlichting
Rondom de looppaden worden paaltoppen gebruikt om het gebied 
s ’nachts veilig te verlichten langs de routes.

131130

Verlichting

Parklamp A, paaltop Metropolitaan (lph 4m)



Sport 
Er is een petanqueveld opgenomen op het middelste plein. 
Nabij het woonzorgcentrum en de school. Met hierom heen 
zitgelegenheid

De weides zijn ingeplant met sport- en speel gazon en daarmee ook 
geschikt voor informeel sport en spel.

Spel/ sport ouderen
Op de kop aan de Oude Kalverstraat is spel en beweging voorzien 
voor ouderen. Met behulp van houten objecten wordt de motoriek 
en beweging gestimuleerd met aangrenzend een fijne zitplek. De 
objecten zijn ook interessant voor kinderen om te spelen, om ook 
ontmoeting tussen jong en oud te stimuleren.

Balancing Path

11.50203

Function
Walking over narrow bars and posts 
promotes the sense of balance. The low 
height takes away the fear of making a 
wrong step. The soft ground surfacing 
and the handrails on either side ensure 
the greatest safety and minimises the 
danger of injury. Easy to read exercise 
instructions aid optimal usage for young 
and old.

Effect
The Balancing Path promotes balance 
and safety when walking. Balancing 
improves the interplay between the legs 
and the balancing system.

Purpose
Standing means staying in balance. When 
you walk you have to leave this status. 
So as not to fall over this imbalance 
needs to be mastered. Safe and fall-free 
movement can therefore be improved by 
suitable and controlled training.  Thus, 
it is important to exercise in a secure 
environment as well as to solve tasks of 
various difficulties.
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Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

houten seniorentoestellen

11.01100 bochtenbaan

11.01100 bochtenbaan

11.01200 zaag 11.01300 tredenbank
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Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

houten seniorentoestellen

11.01100 bochtenbaan

11.01100 bochtenbaan

11.01200 zaag 11.01300 tredenbank

Li
ze

n
zg

eb
er

 M
o

se
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

C
o

p
yr

ig
h

t 
©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
  

  1
2/

18

Kling-Klang

11.50201

Wirkung
Das Kling-Klang-Gerät verbessert das 
Zusammenspiel von Augen, Ohren, 
Armen und Beinen. Auf spielerische 
Weise sind komplexe Aufgaben zu lösen. 
Das Gehirn wird gezielt stimuliert und die 
Leistungsfähigkeit von Geist und Körper 
wird gesteigert.

Sinn
Augen und Ohren liefern wichtige 
Informationen aus unserem Umfeld. Sie 
helfen beim Orientieren und beeinflussen 
die Bewegungen unserer Arme, Hände 
und Beine. Je besser dieses Zusammen-
spiel funktioniert, umso leichter fällt uns 
das tägliche Leben. Durch regelmäßiges, 
sinnvolles Beanspruchen erhalten Körper 
und Geist wichtige positive Reize.

Funktion
Klänge ertönen zu lassen und Melodien 
zu spielen, funktioniert nur, wenn Arme, 
Beine und Augen exakt zusammenarbei-
ten. Werden die Aufgaben nicht richtig 
gelöst, so ist kein Klang zu hören. Nur 
die Betätigung des passenden Pedals 
zusammen mit dem richtigen Handtaster 
gewährleistet ein Meistern der Aufga-
ben. Durch gut lesbare Übungshinweise 
und vielseitige Herausforderungen ist 
diese Station ein großer Spaß für Jung 
und Alt.

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · T E L E F O N + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

49

Petanque (1)

• Locatie langs dam-route centrale 
pleintjes

• Afmeting 12x3m
• Rand in metalen strip
• Materiaal baan en omgeving, 

halfverharding (padvast)

Kling klang (3)

• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 0.9x1.1 m 
• Hoogte : 0.9 m

Zaag (4)

• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 0.6 x 1 m 
• Hoogte : 1.1 m

Tredebank (2)

• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 0.5x1.9 m
• Hoogte : 0.5 m

Balanceerpad (5)

• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 3.2 x 0.9 m 
• Hoogte : 1.05 m

Balanceerpad (5)

• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 0.2 x 0.35 m 
• Hoogte : 2.05 m 

133132
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Spelen en sport

1



De DAM-route is de veilige route door de wijk welke het openbare 
programma aan elkaar verbindt. De route is voor alle leeftijden, o.a. 
voor ouderen en kinderen. 

De route is herkenbaar aan de hand van rode bladeren. De 
bladeren verwijzen naar bomen die nabij groeien. Het patroon 
intensiveerd bij bochten en speelplekken en vormt een speurtocht 
voor kinderen.

Op en langs de DAM-route zijn sport en spelaanleidingen 
opgenomen. Op de kalverwei is dit een evenwichtsbalk en 
knikkertegel.

Lang de DAM-route staan veel banken, te minste elke 50m, met 
arm en rugleuningen.

1. Bladeren damroute:
• Langs damroute
• Afmeting ongeveer 30x30cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028
• Patroon verdichtend nabij bochten en 

speelplekken
• Bladtypes passend aan boomsoorten 

nabij

135134

3.Knikkertegel (2x)
• Locatie: op de damroute, meest oostelijke bomenplein
• Materiaal: Beton
• Afmeting 30x30cm
• Afwerking: kleurrijke coating of betonkleur (RAL 3028)

2.Evenwichtsbalk
• Locatie: 1,5m uit het pad in de meest 

westelijke weide
• Materiaal: boomstam gecoat in uniforme 

kleur RAL 3028
• Lengte 3m
• (val)hoogte 0,4m
• Valondergrond, gras (1,5m rondom)

Dam-route

30cm

30cm

B. Populus 
tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E. Ulmus glabra
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Inrichtingsprincipe samentuin

Referentie hekwerk

Referentie vakken en graspaden (Le Jardin Botanique, Bordeaux)

1) Afsluiting en ontsluiting 
• Entree via de zijkanten vanaf 

bomenpleinen
• Afgesloten met eenvoudig en 

tijdelijke hekwerk
• Centrale loper 1,5~2m 
• Rondloop van ~1m

2) Raster
• Paden in raster vorm
• Uitgevoerd in gras

Referentie tijdelijke kas als opbergplek spullen

Vlakken
• Gedefineerde bedden binnen het 

raster
• behouden tbv ontmoeting
• 1 eenvoudig en tijdelijke 

opberglocatie

Open plekken
• Twee open plekken voor 

ontmoeting in gras.



Beplantingen
Boomgroepen in halfverharding
Voor de boomgroepen is gekozen voor Ulmus glabra. Een eerste 
grote boom met een open en onregelmatige kroon bestaande 
uit kleine ovale, behaarde bladeren. Dit zorgt voor fijne schaduw 
onder de bomen.  

Parameters

Toepassing:
Plantplek: (smal) plein
Verharding: open
Biodiversiteit: natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, kleine 
zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen open
Kroonvorm: ovaal, eirond, vaas, hart, piramidaal
Hoogte: 18 – 35m
Breedte: 8 – 12m (niet breder ivm bereikbaarheid gevel)

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: verdraagt strooizout

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Soortkeuze DO:
Ulmus glabra (1a) (uitheems alternatief; Gleditisia triacanthos  
‘Skyline’)

Ulmus glabra Alternatief: Gleditisia triacanthos ‘Skyline’

139138

De drie bomenpleintjes staan onder de schaduw van grote 
boomgroepen. Deze groepen vormen samen een structuur die 
het plein verbindt met de Oude Kalverstraat. Tevens breken de 
boomgroepen de valwinden van de woontoren op de hoek van het 
Hallenplein en Oude Kalverstraat. Op de tussengelegen weides 
staan twee solitaire bomen die alle ruimte hebben om mooi uit te 
groeien.



Solitaire boom in gras
De solitaire bomen in het gras hebben een half open kroon met 
een opvallende herfstkleur. Het zijn eerste grote bomen met een 
kegelvormige of ovale kroon.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: (smal) plein
Verharding: geen
Biodiversiteit: natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, kleine 
zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen open
Kroonvorm: ovaal, eirond, vaas, hart, piramidaal
Hoogte: 18 – 35m
Breedte: 8 – 12m (niet breder ivm bereikbaarheid gevel)

Standplaats:
Licht: zon/ halfschaduw

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Soortkeuze DO:
Acer saccharinum (1a)
Quercus cerris verplant (nr. 372138) (1a)

Quercus cerris verplantAcer saccharinum
Amelanchier ovalis Cornus sanguinea Frangula alnus
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Solitaire, heesters
De heesters langs/rondom de gebouwen zijn aangeplant als 
solitaire heesters. De heesters hebben gemengde grotes en geven 
jaarrond een interessant beeld.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: park
Verharding: geen
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: beveerd/ meerstammig
Kroonstructuur: gesloten
Kroonvorm: rond, afgeplat rond, vaas, hart
Hoogte: 3 – 8m
Breedte: 1 – 6m

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw/ schaduw
Extreme condities: -

Plantkenmerken:
Bloeitijd:-
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Struiksoorten DO ontwerp:
Amelanchier ovalis
Cornus sanguinea
Frangula alnus



Ruigte
De ruigte zorgt voor groen door het hele jaar heen met zachte 
bloeikleuren in het voorjaar, zomer en najaar. Dankzij de 
verschillende mengsels ruigte kan er op de weide gespeeld worden 
en staat er langs de gebouwen een degelijk bloeiend mengsel.

Algmene condities;
Grondsoort: zand/zandleem
Voedselrijkheid: naar verwachting voedselarm*
Grondwatertrap: IV (vochtig tot droog)
* Het terrein is een voormalige bouwput met zandgrond.
Vaak is zandgrond een voedselarme grond.

4 meter zone, kruidenvegetatie principe 

4m pad 1m nectar onder 
het maaimes

3m gras en 
kruidvegetatie

Maai-
steen

Ecologische gazon met speelweide grasmengsel

Plantplek: weide
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)
Hoogte: 20-50cm
Licht: halfschaduw
Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten M5:
Bellis perennis    Cardamine pratensis 
Crepis capillaris     Erodium cicutarium 
Hypochaeris radicata    Leontodon autumnale
Lotus corniculatus     Medicago lupulina 
Plantago lanceolata    Prunella vulgaris 
Ranunculus repens    Rumex acetosella 
Trifolium dubium     Trifolium pratense 
Trifolium repens

Soorten speelweide grasmengsel:
45% Engels raaigras
15% Veldbeemdgras
10% Gewoon roodzwenkgras
10% Roodzwenkgras met fijne uitlopers
20% Roodzwenkgras met forse uitlopers

(beelden: Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden & inheemse planten)

Beheer:  
Tijdens het groei seizoen 1x per 4 a 6 weken te maaien. Maaisel 
afvoeren.

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op 
voedselrijke grond
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)
Hoogte: 30-120cm
Licht: halfschaduw-schaduw
Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten:
Agrimonia procera
Alliaria petiolata
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arctium minus
Campanula trachelium
Chaerophyllum temulum
Chamaenerion angustifolium
Chelidonium majus
Crepis capillaris
Digitalis purpurea
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Geranium robertianum
Geum urbanum

Hieracium sectie Tridentata
Hypericum perforatum 
Lapsana communis 
Myosotis sylvatica
Oenothera biennis
Prunella vulgaris
Scrophularia nodosa
Silene dioica 
Solidago virgaurea
Stachys sylvatica
Tanacetum vulgare
Teucrium scorodonia
Torilis japonica
Valeriana officinalis
Vicia cracca 

Beheer:
Tussen oktober en februari 1x maaien, liefst in gedeeltelijk maai-
beurten in verband dieren. Maaisel afvoeren

Ecologische gazon met speelweide gras-
mengsel

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroei-
ing en boszomen op voedselrijke grond

Bloemrijk bermenmengsel

143142



3.4 Hallentuin
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Visie 
De Hallentuin is een verstilde tuin en een rustpunt in de wijk. 
Aan de zijde van het Hallenplein ligt de Hallentuin iets verdiept 
om regenwater van de Hallen te bufferen en te infiltreren. De tuin 
staat vol met bijzondere planten waardoor heen een wandelroute 
loopt. De route vormt een speelpocket voor jonge kinderen met 
zitplekken voor ouders. De bestaande plataan is een monumentaal 
punt om af te spreken.

Ruimtelijk concept 
De natuurlijke laagte wordt gebruikt om de watertuin te realiseren. 
Omsloten door de voormalige Slachthal met een lange zitrand 
en autovrije verbinding langs de nieuwe woningen. De ruimte 
wordt afgesloten met de grote bestaande plataan. In de tuin zijn 
meerdere overzichtelijke zitplekken opgenomen.

Programma
• Spelplek van 250m2 voor de kleine kinderen met zand
• Publieke tuin 2600m2
• Waterberging
• DAM-route met spel- sportaanleidingen en kunst

Impressie voorontwerp Hallentuin
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Commissie openbaar domein

District College Antwerpen Noord

Toegang via ANPR camera, gehele wijk is integraal 
toegankelijk

Materiaal keuze in overleg met Johan Pieraerts 
doorgevoerd
Betonnen boord heeft nu een duidelijk hoogte (~50) en 
breedte (50cm) zodat deze beleeft wordt als rand.

Verwerkt

Verwerkt

Mengselkeuze en beplantingstypologie afgestemt met 
Karel Olbrechts en Marcel Rijkelijkhuizen
Plan is aangepast om meer bomen te behouden. Waar 
mogelijk worden bomen verplaatst

Sweco heeft samen met Jos Schenk op locatie gekeken 
naar de Plantaan en de locatie van de nieuwe wegenis. Er 
hoeven geen extra maatregelen worden genomen. Kroon 
wordt maximaal ontzien van verharding.

Straatmeubilair is allemaal gekozen uit de straatmeubilaris 
van de stad.

Verwerkt

Er worden voldoende zitbanken toegevoegd met rug 
en armleuningen. Langs de damroute maximaal 50m 
uitelkaar.

Materiaal keuze in overleg met Johan Pieraerts.

Verder te bespreken

Betonnen boord heeft nu een duidelijk hoogte (~50) en 
breedte (50cm) zodat deze beleeft wordt als rand.
Introductiegesprek met Inter heeft plaatsgevonden. 
Introductiegesprek met Inter heeft plaatsgevonden. 
Routes naar openbare functies te voorzien van 
geleidelijnen en noppentegels. Advies wordt officieel 
gevraagd bij vergunningsaanvraag
Geregeld via ANPR syteem. Bewoners kunnen ontheffing 
aanvragen

Meegenomen. Specifiek ook langs de dam-route, zodat 
ouderen ook gebruik kunnen maken van dit lint
Wortelbare ruimte is aangegeven en in het definitief 
ontwerp is een uitgebreide toelichting op soorten.

Opmerking

KF
Mogelijk houden van bereikbaarheid Hallentuin voor het 
afzetten van mindervalide, bejaarden.

SW/ Publieke ruimte
In definitief ontwerp materialen goed afstemmen met SW/ 
Publieke ruimte
Betonnen boord in de Hallentuin duidelijker  ontwerpen 
zodat dit geen struikelement vormt in de publieke ruimte

SW/ Mobliteit
Aandachtspunten voor DO: markeringen afstemmen met 
dienst SW/MOB
Aandachtspunten voor DO: afmetingen op plan toevoegen

SB/ Groen
Beheersplan voor 4 m strook ecologisch lint

Goed uitgewerkte motivatie zal moeten worden opgemaakt 
om aan te tonen dat kappen van bestaande bomen een 
meerwaarde is
Detail aanpak plantaan Hallentuin 

SW/ Publieke ruimte/ onderhoud
Het verzoek standaard meubilair en materialen te 
gebruiken tbv onderhoud

TV/ Sport & Jeugd
Maximale doorwaadbaarheid voor voetgangers met 
minimale 1.90 brede doorloop, slipvrij.
Om de 100 m zitbanken voorzien met arm- en rugleuning;  
rookvrije zones voorzien, minstens bij sport- en 
speelplekken en de ingang van de sporthal;

Advies
Het voorziene materiaalgebruik afgestemd wordt met SW/
PUBLIEKE RUIMTE, in functie van de leesbaarheid van de 
publieke ruimte en het toekomstig beheer; 
In overleg met SB/Groen een beheerplan wordt opgemaakt 
voor alle groenvoorzieningen; 
De detaillering van de betonnen afboording in de 
Hallentuin verder uitgewerkt wordt in overleg met  SW/
Publieke Ruimte 
Naar definitief ontwerp het plan getoetst wordt aan de 
principes van integrale toegankelijkheid. 

De toegankelijkheid van de autovrije zones voor 
occasionele bewegingen , zoals verhuisbewegingen,  
geregeld wordt. 

Opmerking

Banken voor het overgrote deel voorzien van rug- én 
armleuningen
Bomen: het ondergronds doorwortelbaar volume en de 
soortkeuze intekenen op definitief ontwerp

Verwerking

Verwerking

Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp

Dialoog Buurt

Dialoog Kinderen

District Raad Antwerpen Noord

Lange termijn, in dit project rekening houden met mogelijk 
verbinding tussen hallentuin en de slachthuislaan

Routes zijn verwijdert ivm beheersbaarheid vaste planten
Banken zijn richtingloos of hebben specifieke richting ivm 
ontwerp

Dit is de insteek van de Dam-route. Dit is uitgewerkt in 
voldoende zitplekken met arm en rugleuningen. Langs een 
obstakelvrije route
Er zijn extra banken voorzien bij de speelplekken en de 
meeste banken zijn voorzien van rug en arm leuningen
Bij de uitwerking is gekozen voor Materialen die geschikt 
zijn voor alle gebruikers

Tijdens het proces zijn er meerdere participatie rondes 
geweest met kinderen uit de buurt. Onder andere de 
co-creatiedag van 8 november. Deze input is samen met 
spel-sport dienst afgewogen en geintregeerd. De damroute 
heeft zijn eigen kleur welke het herkenbaar maakt door de 
wijk heen.

Opmerking

Nerf langzaam verkeer sportpaleis?

Opmerking

Stapstenen makkelijk route en uitdagende route
Banken met wisselende leuning of richting

Opmerking

De DAM-route ook beschouwen als een “zilveren lint” 
voor senioren; bewegen, integrale toegankelijkheid en 
zitgelegenheid op regelmatige afstand zijn belangrijk.
Banken voor het overgrote deel voorzien van rug- én 
armleuningen. Aan speelzones extra banken voorzien.
Materialisatie voor voetgangers, fietsers, én zeker voor 
personen die gebruik maken van rolstoel, buggy, rollator : 
integraal toegankelijk en comfortabel. Dus vlak, maar niet 
glad, ook niet bij sneeuw of regenweer. Geen brede voegen 
of ruwe oppervlaktes, slijtvast. 
Bij de uitwerking van de speelplekken worden de kinderen 
uit de buurt betrokken. Het district  vraagt steeds kleur te 
voorzien bij ontwerp speelterreinen.

Verwerking

Verwerking

Verwerking
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Doorsnedes

Doorsnede 1 Doorsnede 2
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Doorsnede 3
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Doorsnede 4
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4. Gestabliseerd grindgazon, rondom brandwegen

Verharding
De Hallentuin is een parkruimte met langs de randen 
betonverharding en in de tuin waterdoorlatende halfverharding.

De keermuur en zitrand bij de school worden in lichtbeton 
uitgevoerd passend bij de zitrand van het Hallenplein met 
als doel om een uniform beeld rondom de school te maken. 
Tevens wordt tussen de rand en de school ook de merwerbasalt 
elementverharding van het Hallenplein doorgetrokken.

1. Paden; Natuurlijk gebonden halfverharding beige

Doorsnede aa

Doorsnede bb

Doorsnede cc 5. Parkpad: Beton met zandkleurige toeslag afwerking 
fijngestraald.

3. Valondergrond: valzand

2. Verharding langs de hallen: betonstraatstenen met een 
merwebasalt toplaag 20x40x8

5. Fijngestraald betonoppervlak

aa

bb

cc
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Fietsnietjes

Zitbank A plateaumodel met leuning

Zitbanken
In de tuin zijn verschillende zitplekken opgenomen met 
verschillende uitzicht, de tuin, speelplek en ontmoetingsplek. De 
tuin wordt afgesloten met grote bank nabij de plataan en paviljoen.

Fietsnietjes
Langs de padden zijn enkele fietsnietjes opgenomen.

Alle objecten komen uit de straatmeubalaris van de stad 
Antwerpen.

Kunstobjecten
Bij het start/eindpunt van de DAM-route is een mogelijke locatie 
voor een kunstwerk. Samen met dienst kunst in de stad dient er 
een omschrijving gemaakt te worden. Mogelijke thema’s zijn de 
historie of de de relatie mens-dier.

Meubilair

Zitbank B plateaumodel, in poef en bank vorm

159158

Bank A - verschillende lengtes

Bank B - 5000mm dubbelzijdig

Fietsnietjes

Breekpaal

Afvalbak



Verlichting
De paden worden aangelicht met paaltoppen voor een veilige 
situatie. In de tuin wordt de speel en ontmoetingsplek extra 
aangelicht met een rondstraler, eventueel op gezette tijden.

161160

Parklamp A, paaltop Metropolitaan (lph 4m)

Parklamp B, rondstraler Metronomis (lph 4m)



Wiebelelementen (3)
• Locatie pocket naast bestaande plataan
• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 0,7 x 0,7 m
• Hoogte : < 1.0 m

Dubbele minischommel (3)
• Locatie pocket naast bestaande plataan
• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 0,5x1,9m
• Hoogte : < 1.1 m
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Play value
The artist took hold of the subjects sheep 
and flock on different levels and abstrac-
ted it with flair. The thick, shaggy wool, 
the softly shaped ears and the gawky 
feet of a sheep are transposed as well 
as the patient and humble appearance 
which a sheep has while grazing. Even 
if the movement does not immediately 
bring to mind an association with sheep, 
the fine, wobbling of the body reflects 
the undulations of a walking flock. 
When standing in a group, these art 
objects evoke associations with flocks of 
sheep, unity in variety, and even - due to 
successful abstraction - one‘s relationship 
with nature. The sheep is equally suitable 
for an artistically designed play point 
in urban environments. In leisure areas, 
the animals can be used as amusing, 
alternative seats for young and old, 
which promote relaxation and ease by 
their movement. Children‘s spaces get an 
unmistakeable identity from a flock of 
sheep.

Wobbly Sheep
Wobbly Wild Boar

Wobbly Calf

Order No. 4.24274 Wobbly Calf

Order No. 4.24273 Wobbly Wild Boar

Fundamental characteristics
- Art Play
-  Incentive for playing: 

friendly appearance, animal
-  Movement: climbing, sitting, little 

wobble effect

Recommended for
-  Supervised play areas, such as  

kindergartens, schools, after-school 
programmes or similar

-  Public play areas without supervision, 
such as playgrounds, parks or similar

Order No. 4.24270 Wobbly Sheep

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H ·  D - 8 3 1 1 2 F R A S D O R F · P H O N E + 4 9 - 8 0 5 2 - 1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

4.1.3.2 Mini Schommel I

4 - Schommelen en draaien

1~4 Jaar

ca. 1 kind

1,10 meter

Vanaf type 4

ca. 12 m²

ca. 150 kg

ca. 4 uur

2

0,40 m³

Z-NL-16-08-224054-01-720301673-21

Leveromvang:

Minischommel bestaande uit twee staanders met een schommelmatje. 

Breedte ca. 1,90 meter, hoogte ca. 2,20 meter. 

Kleurstelling hout: naturel (ongebeitst)

Pagina 1/1Versie 24-02-17

VERDERE INFORMATIE: ACACIA-ROBINIA NEDERLAND BV, BROUWERIJSTRAAT 29, 4845CL WAGENBERG; +31(0)76-5036037; WWW.ACACIA-ROBINIA.NL; INFO@ACACIA-ROBINIA.NL

Spelen
Programma
• 1 pocket met met grote zandbak met hierin een groot 

combinatietoestel gefocused op zandspel.
• In de tuin liggen tweetal routes met stapstenen die kinderen 

de tuin verder laten ontdekken.

Materiaal and objecten
• Gemengd
• Er zijn kindvriendelijke planten in de buurt van de 

speelpockets

Afsluiting
• Gehele tuin ligt iets lager
• De speelplek is afgesloten met betonnenrand rondom

Zandbak (1)
• Locatie pocket naast bestaande plataan
• Afmeting ongeveer 8 bij 12m
• Rand in 30cm betonnen rand
• Opgevuld met speelzand
• Geen valbescherming

Zandbak toestellen (2)

• Locatie in de zandbak
• Materiaal: Hout 
• Afmetingen: 10 x 9.3 m
• Hoogte : < 1.5 m
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25cm

25cm

7m

8c
m

4.Totem:
• Langs de damroutein de kleine 

verblijfsplek
• Afmeting ongeveer 10x300cm (hoog)
• Uitgevoerd in gecoat staal
• Top stuk met geintegreerde nestkast
• Kleur RAL 3028

3.Balanceerlijn
• Afmeting ongeveer 8x700cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028

2.Hinkelpad:
• Op de damroute ter hoogte van 

bestaand paviljoen
• Afmeting ongeveer 25x25cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028

1. Bladeren damroute:
• Langs damroute
• Afmeting ongeveer 30x30cm
• Uitgevoerd in thermoplast
• Kleur RAL 3028
• Patroon verdichtend nabij bochten en 

speelplekken
• Bladtypes passend aan boomsoorten 

nabij

De DAM-route is de veilige route door de wijk welke het openbare 
programma aan elkaar verbindt. De route is voor alle leeftijden, o.a. 
voor ouderen en kinderen. 

De route is herkenbaar aan de hand van rode bladeren. De 
bladeren verwijzen naar bomen die nabij groeien. Het patroon 
intensiveerd bij bochten en speelplekken en vormt een speurtocht 
voor kinderen.

Op en langs de DAM-route zijn sport en spelaanleidingen 
opgenomen. Op de kalverwei is dit een hinkelpad, balanceerlijn en 
totem. De totem heeft een geintergreerde nestkast in de top. Om 
de natuurbeleving te stimuleren. De nestkast is geschikt voor oa. 
mezen.

Lang de DAM-route staan veel banken, te minste elke 50m, met 
arm en rugleuningen.

Vogelnest plekken richting oosten
32mm invlieg opening

Nestkasten met deur ivm 
schoonmaken

Sleufopening voor vlinders

Gatopening voor insecten
toenemend in grote naar mate 
hoger

1E

4

3 1B 1B 21A
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Dam-routeDam-route

30cm

30cm

B. Populus 
tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E. Ulmus glabra

30cm

30cm
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tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E. Ulmus glabra

30cm

30cm

B. Populus 
tremula

A. Liriodendron 
tulipifera

C. Amelanchier 
laevis

D. Salix alba

E. Celtis australis

A.Platanus 
hispanica

B.Alnus glutinosa

C.Taxodium 
distichum

D. Quercus 
cerris

E. Ulmus glabra



Beplantingen

SWECO01
SWECO19

SWECO18

167166

Centraal in de tuin staat de grote bestaande plataan. Deze 
krijgt maximaal ruimte om te groeien. Daarnaast worden er twee 
nieuwe solitaire bomen aangeplant die het karakter van de tuin 
benadrukken. Onder de bomen is de tuin ingedeeld in twee 
zones, een zone die droger blijft en een zone welke vochtiger is. 
Beide zones hebben tussen de 5 à 6 basissoorten. Deze soorten 
zullen zorgen voor een groene basis door het hele jaar heen. Door 
de basissoorten heen komt accentbeplanting. De twee zones 
onderscheiden zich door de kleuren in de accenten. Er zal in zone 
één accenten worden gebruikt in de kleuren wit, oranje en geel en 
in zone twee zullen de kleuren wit, roze en paars gebruikt worden 
als accenten. De beplanting heeft een hoge natuurwaarde en is 
voornamelijk inheems of ingeburgerd.

Hallentuin, bestaande bomen
De bestaande plataan wordt behouden en zo goed mogelijk 
ingepast. Om de boom alle ruimte te geven worden de twee kleine 
bomen eromheen gekapt, deze worden in de tuin gecompenseerd 
met de aanplant van enkele nieuwe bomen.

Te bewaren:
Boom ID: Sweco 1, Platanus x hispanica (absoluut te behouden)

Te kappen:
Boom ID: Sweco18, Acer platanoides (mogelijk te behouden)
Boom ID: Sweco19, Prunus x kanzan (mogelijk te behouden)

Reden kappen, vanwege conflict met solitaire plataan en 
toekomstige (brand) pad.



Alnus glutinosa Platanus x hispanica (bestaand) Salix alba

Alnus glutinosa

Salix alba

Platanus x hispanica
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Solitaire bomen
De inheemse solitaire bomen zijn vochtminnend en passen 
hierdoor het beste in de verlaagde plantvakken. De bomen 
hebben een half open boomkroon en geven verschillende kleuren 
door het jaar heen.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: tuin/ park
Verharding: geen/ open
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam/ meerstammig/ beveerd
Kroonstructuur: halfopen, open
Kroonvorm: ovaal, eirond, vaas, piramidaal
Hoogte: 9 – 20m
Breedte: 6 – 12m

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: na regen tijdelijk nat (1)

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Boomsoorten DO ontwerp:*
Alnus glutinosa 
Platanus x hispanica (bestaand)
Salix alba



Salix purpurea

Viburnum plicatum ‘Mariesii’

Salix aurita

Spiraea douglasii

Frangula alnusAmelanchier ovalis Cornus sanguinea

171170
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Heesters
De solitaire heesters bestaan uit inheemse en ingeburgerde 
soorten met diverse kleuren door het jaar heen. De sierlijke 
heesters zijn van verschillende hoogte en hebben een open vorm. 

Parameters

Toepassing:
Plantplek: tuin/ park
Verharding: geen/ open
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (dracht, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren)

Beplantingstype:
Boomtype: meerstammig/ beveerd
Hoogte: t/m 4m

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: na regen tijdelijk nat 

Plantkenmerken:
Bloeitijd: -
Bloemkleur: -
Bladkleur: -
Herfstkleur: ja

Heestersoorten DO ontwerp:
Amelanchier ovalis
Cornus sanguinea
Frangula alnus

Salix aurita
Salix purpurea
Spiraea douglasii
Viburnum plicatum ‘Mariesii’

Salix aurita Salix purpurea Spiraea douglasii Viburnum plicatum ‘Mariesii’
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Vaste planten
De vaste planten in de hallentuin zijn verdeeld in twee zones, 
droog/vochtig en vochtig/nat. Het principe voor de zones is gelijk, 
waarbij er een aantal basis groene soorten zijn met daar doorheen 
accent soorten die kleur geven aan de vakken. De vaste planten 
hebben een natuurlijk doch sierlijke uitstraling en behoren tot 
het concept ‘machobeplanting’. Machobeplanting is robuust en 
makkelijk te onderhouden.

Parameters

Toepassing:
Plantplek: tuin/ park
Verharding: geen/ open
Biodiversiteit: inheems/ingeburgerd/uitheems en natuurwaarde 
(dracht, insecten, vogels, kleine zoogdieren)

Standplaats:
Wind: verdraagt wind (nabij torens)
Licht: zon/ halfschaduw
Extreme condities: na regen tijdelijk nat 

Plantkenmerken:
Jaarrond beeld, met seizoenspieken

Soortindicatie op de volgende pagina’s



Alchemilla mollis Carex flacca ‘Buis’ Euphorbia amygdaloides var. Robbiae

Lamiastrum galeobdolon Symphytum grandiflorum

Carex flacca ‘Blue Zinger’

Basis soorten

Alchemilla mollis

Carex flacca ‘Buis’

Euphorbia amygdaloides var. Robbiae

Lamiastrum galeobdolon

Symphytum grandiflorum

Carex flacca ‘Blue Zinger’

Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ Monarda ‘Squaw’

Rudbekcia fulgida ‘Goldsturm’

Phlomis russelianaGeranium macrorrhizum ‘White Ness’

Accenten

Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’

Monarda ‘Squaw’

Rudbekcia fulgida ‘Goldsturm’

Phlomis russeliana

Geranium macrorrhizum ‘White Ness’
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Vaste planten zone 1

Basis groen:
Alchemilla mollis
Carex flacca ‘Blue Zinger’
Carex flacca ‘Buis’
Euphorbia amygdaloides var. Robbiae
Lamiastrum galeobdolon
Symphytum grandiflorum

Accenten:
Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’
Geranium macrorrhizum ‘White Ness’
Monarda ‘Squaw’
Phlomis russeliana
Rudbekcia fulgida ‘Goldsturm’

De basis soorten worden in groepen van 
7 of 9 aangeplant. Bij het aanplanten is 
het belangrijk dat de lagere soorten voor 
staan en de hogere soorten achter staan. 
De accent soorten worden in groepen 
van 3 aangeplant. Deze komen verspreid 
door het vak heen te staan. 



Bergenia ‘Abendglut’ Carex flacca ‘Buis’ Deschampsia cespitosa ‘Tardiflora’

Symphytum grandiflorum

Matteuccia struthiopteris

Trachystemon orientalis

Basissoorten

Bergenia ‘Abendglut’

Deschampsia cespitosa ‘Tardiflora’

Symphytum grandiflorum

Matteuccia struthiopteris

Trachystemon orientalis

Carex flacca ‘Buis’

Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’ Kalimeris incisa ‘Madiva’

Persicaria bistorta

Nepeta ‘Walker’s Low’Aster divaricatus

Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’

Kalimeris incisa ‘Madiva’

Persicaria bistorta

Nepeta ‘Walker’s Low’

Aster divaricatus

Accenten
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Vaste planten zone 2

Basis groen:
Bergenia ‘Abendglut’
Carex flacca ‘Buis’
Deschampsia cespitosa ‘Tardiflora’
Matteuccia struthiopteris
Symphytum grandiflorum
Trachystemon orientalis

Accenten:
Anemone hybrida ‘Honorine Jobert’
Aster divaricatus
Kalimeris incisa ‘Madiva’
Nepeta ‘Walker’s Low’
Persicaria bistorta

De basis soorten worden in groepen van 
7 of 9 aangeplant. Bij het aanplanten is 
het belangrijk dat de lagere soorten voor 
staan en de hogere soorten achter staan. 
De accent soorten worden in groepen 
van 3 aangeplant. Deze komen verspreid 
door het vak heen te staan. In de 
groepen van Deschampsia en Matteuccia 
mogen geen accenten aangeplant 
worden.



Ruigte
De ruigte zorgt voor groen door het hele jaar heen met zachte 
bloeikleuren in het voorjaar, zomer en najaar. Dankzij de vele 
soorten in het mengsel kan het toegepast worden in zowel 
halfschaduw als schaduw.

Algmene condities;
Grondsoort: zand/zandleem
Voedselrijkheid: naar verwachting voedselarm
Grondwatertrap: IV (vochtig tot droog)

4 meter zone, kruidenvegetatie principe 

4m pad 1m nectar onder 
het maaimes

3m gras en 
kruidvegetatie

Maai-
steen

Ecologische gazon met speelweide gras-
mengsel

Bloemrijk bijenmengsel met vaste soorten

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroei-
ing en boszomen op voedselrijke grond

Bloemrijk bermenmengsel

Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen op 
voedselrijke grond
Biodiversiteit: inheems en natuurwaarde (insecten)
Hoogte: 30-120cm
Licht: halfschaduw-schaduw
Naastgelegen: bebouwing/trottoir

Soorten:
Agrimonia procera
Alliaria petiolata
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa
Arctium minus
Campanula trachelium
Chaerophyllum temulum
Chamaenerion angustifolium
Chelidonium majus
Crepis capillaris
Digitalis purpurea
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Geranium robertianum
Geum urbanum

Hieracium sectie Tridentata
Hypericum perforatum 
Lapsana communis 
Myosotis sylvatica
Oenothera biennis
Prunella vulgaris
Scrophularia nodosa
Silene dioica 
Solidago virgaurea
Stachys sylvatica
Tanacetum vulgare
Teucrium scorodonia
Torilis japonica
Valeriana officinalis
Vicia cracca 

O1 Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing
(beeld: Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden & inheemse planten)

Beheer:
Tussen oktober en februari 1x maaien, liefst in gedeeltelijk maai-
beurten in verband dieren. Maaisel afvoeren
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3.5 Slachthuislaan, Hallenparking, schoolplein

0m

5m

25m
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Visie 
De Slachthuislaan verbreedt ter plaatse van de Hallenparking en 
geeft zicht op de voormalige slachthallen. Het plein voor de school 
en de parking hebben een groene inrichting. Bomen worden zo 
geplaatst dat zicht op de Hallen vanaf de Slachthuislaan mogelijk 
blijft. 

Ruimtelijk concept
Het plein en de parking worden omzoomd met betontegels van 
Oude Kalverstraat-Slachthuislaan-Hallentuinstraat. Beide ruimten 
worden zo ‘ingelijst’ en onderdeel van de Slachthuiswijk. 

Binnen deze lijst worden een aantal extra dwarsverbindingen 
gemaakt tussen het voetpad voor de Hallen en het voetpad in 
de Slachthuislaan. Op het schoolplein is het grote driehoekige 
plantvak met bomen en lange bank een fijne pauzeplek voor de 
scholieren.

De parking wordt ontsloten vanaf de Slachthuislaan-Oude 
Kalverstraat. Auto’s dienen een U-turn te maken ter plaatse van 
de ‘eerste’ Kalverbuurtstraat. 

Programma parking/schoolplein
• Groenvak met pauze zitrand
• Parkeerplekken
• Brandweg



Expeditiestraat

0m

5m

25m

183182

De expeditiestraat wordt ingericht als een voetgangersgebied en 
heeft een royaal groenvak over de volle lengte. Ter plaatse van de 
logistieke entrees en noodtrappen zijn doorsnijdingen van het 
groenvak aangebracht voorzien van banken. Van gevel tot gevel 
een materiaal, duiding van de eigendomssiiatie door streklagen.

Programma expeditiestraat
• Voetgangersgebied
• Sorteerstraat
• Groenvakken    met zitbanken



Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp
opmerking verwerking opmerking verwerking

Commissie Openbaar Domein
KF TV/Sport en Jeugd
de inrichting van het kruispunt Slachthuislaan 
voorzien zoals het kruispunt in de bestaande 
toestand, met andere woorden 2x2 rijstroken met 
een extra linkse af rijstrook komende van 
Schijnpoort

verwerkt Slachthuislaan, parking en entreeplein school: zebrapaden aan 
beide zijden van de straat;

verwerkt

lichte straatstenen worden heel snel vuil;
SW/Publieke ruimte vuilbakken op het Lobroekplein intekenen. verwerkt
naar aanloop van het definitief ontwerp de 
materialen goed af te stemmen met 
SW/PUBLIEKE RUIMTE.

verwerkt rookvrije zones voorzien, minstens bij sport- en speelplekken 
en de ingang van de sporthal;

voetpad Slachthuislaan min 1.90 m; afscheiding voet- en 
fietspad mogelijk.

verwerkt

SW/Mobiliteit
Oude kalverstraat – Slachthuislaan: indien 
mogelijk langs elke zijde een fiets- en 
voetgangersoversteek voorzien;

verwerkt

185184



Doorsneden Hallenparking, schoolpein
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Doorsnede 14

Doorsnede 15

Doorsnede 16



Doorsnede Expeditiestraat
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Doorsnede 17



Verhardingen

2. Boordsteen: beton
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1
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1

1

4

3
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Slachthuislaan
De inrichting van de Slachthuislaan is conform het 
Beeldkwaliteitplan Groene Singel. 

Hallenparking, schoolplein
De voetpaden in 22x22cm betonstraatstenen met merwebasalt 
toplaag, prefab betonnen boordstenen, kasseien met 
waterdoorlatende voegen voor de parkeerwegen, parkeervakken 
en schoolplein.
 
Expeditiestraat
De expeditiestraat is bekleed met 40x20cm betonstraatstenen 
met een merwebasalt toplaag. 1. Voetpaden: betonstraatstenen 22x22x8(10)

3. Parkeerweg en parkeervakken: kassei met waterdoorlatende 
(split) voeg

4. Expeditiestraat: betonstraatstenen met een merwebasalt 
toplaag 40x20x8(10)



Meubilair
Zitbanken
Bij de dwarsverbindingen tussen Slachthuislaan en voetpad 
aan de Hallen/bebouwing haaks op de Samberstraat. Lange 
pauzebank voor de school.

FietsnietjesLineaire zitbank op keermuur met leuning

LEGENDA:

lineaire zitbank met rugleuning

lineaire zitbank verschillende lengtes

vuilbak

vaste paal

Fietsnietje

Ondergrondse afvalcontainer

Velostation

B breekpaal

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK

          80 - STRAATMEUBILARIS -
AFVALBAKKEN
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Vuilbak

B

B
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Ondergrondse afvalcontainer Drinkfontein



Verlichting
In deze deelruimte 2 typen verlichting:
• Functionele verlichting op de parking en de expeditiestraat
• Ter plaatse van het schoolplein rondstralers

Type Metronomis

Parking en Expeditiestraat

Type Metropolitaan

Schoolplein

195194



Nieuwe bomen Hallenparking en schoolplein
Groenconcept
De Slachthuislaan, de Hallenparking en het plein voor de school 
worden ingericht volgens de principes uit het Beeldkwaliteitplan 
Groene Singel. Bomen helpen de geluidhinder van de 
Slachthuislaan te reduceren. Hier is veel ruimte voor inheemse 
bomen in de plantvakken die een relatie creëren met het water. 

Parameters
Toepassing:
Plantplek: parkeerterrein
Stedelijk: ja
Verharding: nee, bomen in plantvakken 

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen
Kroonvorm: ovaal, eirond
Hoogte: max. tot 25m (1a)
Breedte: max. tot 10-15m (1a)

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Boomsoorten DO ontwerp:
Salix alba (schietwilg) 
Betula pubescens (zachte berk)
Acer campestre (spaanse aak / veldesdoorn)

Acer campestre Spaanse aak (veldesdoorn) 

• Grootte: tot 12m hoog (2e grootte)
• Bloei: geelgroen, mei
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

waardboom vlinders
• Inheems: ja
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: ja
• Opmerkingen: verdraagt half verharding, 

regulier onderhoud

Salix alba (schietwilg)

• Grootte: 20-30m hoog (1e grootte)
• Bloei: katjes, april
• Herfstkleur: -
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

waardboom vlinders
• Inheems: ja
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: ja
• Opmerkingen: verdraagt verharding

Betula pubescens (zachte berk)

• Grootte: 15-20m hoog (1e grootte)
• Bloei: katjes, april
• Herfstkleur: geel 
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

waardboom vlinders
• Inheems: ja
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: ja
• Opmerkingen: verdraagt geen 

verharding, regulier onderhoud Legenda

Acer campestre Spaanse aak (veldesdoorn) 8m

Salix alba (schietwilg) 20-25m

Legenda

Betula pubescens (zachte berk) 10-15m
Pagina uit BKP Groene Singel
boomsoorten voor het Havenlandschap

197196

[117

havenlandschap

Boswilg Grauwe wilg Gewone vlier wilde lijsterbes

veldesdoorn ruwe berk Gewone es Schietwilg

Zwarte els Zachte berk kraakwilg katwilg

dauwbraam

houtige gewassen

houtige gewassen | aanvullende soorten

aanvullende soorten alle landschappen



Nieuwe bomen Expeditiestraat

Malus baccata ‘Street Parade’

• Grootte: tot 6m hoog (3e grootte)
• Bloei: wit, mei
• Herfstkleur: -
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

voedselboom voor vogels
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: verdraagt verharding, 

regulier onderhoud

Corylus colurna ‘VDB Obelisk’

• Grootte: 10-12m hoog (2e grootte)
• Bloei: katjes, februari / maart
• Herfstkleur: -
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: nee, niet deze 

cultivar
• Bomen in rapportage Buiting: nee, niet 

deze cultivar
• Opmerkingen: klimaatboom

Groenconcept
Solitaire bomen met smalle kronen vanwege gevels, 
dakoverstekken en vrachtverkeer op een uniforme, 
luchtzuiverende onderbegroeiing. Bomen plaatsen bij zitplekken 
voor een beschut gevoel en als verticale groene ankers aan het 
begin en einde van de straat.

Parameters
Toepassing:
Plantplek: woonerf, expeditiestraat
Stedelijk: ja
Verharding: nee, bomen in plantvakken 

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen
Kroonvorm: ovaal, smal eivormig, zuilvormig
Hoogte: max. tot 6-12m
Breedte: max. tot 4-8

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Boomsoorten DO ontwerp:
Malus baccata ‘Street Parade’ (kersappel)
Corylus colurna ‘VDB Obelisk’ (boomhazelaar)

Malus baccata ‘Street Parade’

Corylus colurna ‘VDB Obelisk’

Legenda

199198



Onderbegroeiing Expeditiestraat
Onder de bomen in de Expeditiestraat is gekozen voor een 
robuuste, bodembedekkende lage heester. Hypericum calycinum 
kan in de droge schaduw groeien. De gele bloemen zijn in zomer 
aantrekkelijk voor bijen. De wintergroene bladeren zijn het hele 
jaar effectief in het verbeteren van de luchtkwaliteit: het vangen 
van PM10 (fijnstof), absorptie van NOX (stikstofdioxide) en ozon 
en vastleggen van CO2. Hypericum kan teruggesnoeid worden 
elk voorjaar tot 10cm boven de grond om het meer compact te 
houden en om meer bloemen te krijgen.

Sortiment:
Hc Hypericum calycinum

201200

Hypericum calycinum



3.6 Kalverbuurtstraten

0m 25m

5m

203202

Visie
Intieme woonerven met een groene inrichting door brede 
bermen, bomen en ruimte voor smalle geveltuinen. Sterk 
verbonden met de Kalverwei. Ruimte voor ontmoeting en spelen. 
Eenrichtingsverkeer met snelheidsremmende maatregelen 
door asverschuivingen in de weg. Sterke reductie van het aantal 
parkeerplaatsen door de komst van een rotatieparking onder 
bouwblok 1013.

Ruimtelijk concept
Om het gevoel van een erf te versterken en de oversteekbaarheid 
worden de parkeerplekken geclusterd, op de koppen voorzien van 
groenvakken met bomen. Ter plaatse van de asverschuivingen 
kleine pleintjes met  zit- en speelplekken. 

Programma
• Zitplekken
• Groene bermen
• Speelaanleidingen
• Parkeerplekken
• Fietsparkeren voor bezoekers
• Sorteerstraten
• Zone voor geveltuinen



opmerking verwerking

Commissie Openbaar Domein
SW/Publieke ruimte
naar aanloop van het definitief ontwerp de 
materialen goed af te stemmen met 
SW/PUBLIEKE RUIMTE.

verwerkt

SW/Mobiliteit
einde parkeerstroken woonerf voorzien van een 
plantvak;

verwerkt

SB/Groen
Niet enkel tulpenboom in deze straten, meer 
boomsoorten inbrengen (mix).

Naast de Tulpenboom zijn Esdoorns opgenomen 
en drie verplante haagbeuken uit de Lange 
Lobroekstraat

Districtsraad
Materialisatie voorzien conform de woonerven 
19° ‐eeuwse gordel, met waterdoorlatende 
parkeerplekken.

Woonerven worden voorzien van betontegels 
22x22 cm

De boomkeuze: een afwisseling van 2 of 3 soorten 
grote zuilvormen.

Naast de Tulpenboom zijn Esdoorns opgenomen 
en drie verplante haagbeuken uit de Lange 
Lobroekstraat

205204

Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp
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Doorsnede 18

Doorsnede



2. Parkeerplaatsen: kassei met waterdoorlatende (split) voeg

2

2

1

1
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De Kalverbuurtstraten worden uitgevoerd als woonerf. Van gevel 
tot gevel betonstenen 40x20cm met een merwebasalt toplaag. 
Parkeerplaatsen in kasseien met waterdoorlatende voegen. De 
parkeerplaatsen zijn herkenbaar door markering van de hoeken 
met witte betonsteen met de letter P in de hoek van de rijrichting.

1. Betonstraatstenen 22x22x8(10)

Verhardingen



Meubilair

LEGENDA:

lineaire zitbank  met rugleuning - verschillende lengtes

lineaire zitbank met rugleuning op keerwand

vuilbak

vaste paal

Fietsnietje

Ondergrondse afvalcontainer

fietsnietjeslineaire zitbank op keermuur met leuning

B breekpaal

B

B

211210

De Kalverbuurtstraten worden ingericht conform de standaard 
inrichting van de 19e eeuwse gordel. 

Ontmoetingen op straat
De straten zijn plekken voor ontmoeting. Op de pleintjes ter 
plaatse van de asverschuivingen in de weg en onder de bestaande 
plataan zijn zitbanken met leuning voorzien. 

Ondergrondse afvalcontainer

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK

          80 - STRAATMEUBILARIS -
AFVALBAKKEN
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Vuilbak



Verlichting

Type Metropolitaan

213212



Bestaande bomenBestaande bomen
Te bewaren: (ID, Type, waardering)
SWECO02, Platanus x hispanic, absoluut te behouden

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)
SWECO23, Boswilg, mogelijk te behouden, masterplan of ontwerp
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Bestaande bomen

Legenda

Te integreren in ontwerp

Onvoldoende kwaliteit voor verplanting

Verplantings advies opstarten

kap ifv 
brandweer

verplantings 
advies 

opstarten

ongeschikt 
voor 

verplanting

reeds 
vervangen 

door 
nieuwe

maximaal 
behoud

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

onvoldoende 
kwaliteit

onvoldoende 
kwaliteit

verplantings 
advies 

opstarten

voorwaarde = 
aanvoerleiding 

water 
verplaatst // 
anders>kap

verplanting ifv 
bestemming 

(niet alles, als  
wenselijk)

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

te 
integreren 
in ontwerp

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

beheerskader 
opmaken

bijkomende 
ruimtelijke 
evaluatie 

ifv behoud

geen 
verplanting

te duur

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

behoud 
of kap

vervlochten 
wortels 

niet 
verplantbaar

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

beheerskader 
aanvullen met 

voorwaarden voor 
wegenis door 
boomkruin + 

bovenop wortels

verplantings 
advies 

opstarten

verplantings 
advies 

opstarten

behoud 
voorzien 

in VO

Verslag rondgang  - 24 02 2022
Tom Wuyts - Gert Weymans - Jos Schenk 
Dirk De Roo - Mark Stammes (Treexpert)

geen ingrepen 
in de kruin 

noodzakelijk 
voor wegenis

specifiek 
techniek voor 
drukverdeling 

op wortels

riolering en 
nutsleidingen 

maximaal buiten 
de wegenis 
organiseren

aandachtspunt 
werfzone 

ULPM - max 
4m doorgang

217216

Op 24 februari 2022 is er een rondgang geweest om de bestaande 
bomen te beoordelen in aanwezigheid van Tom Wuyts, Jos 
Schenk, Gert Weymans (Sweco), Dirk De Roo (ULP) en Mark 
Stammes (Treexpert).

De conclusies van de rondgang zijn zichtbaar op de afbeelding:
• de plataan die nu in de rijweg van het erf staan moet worden 

behouden



Bestaande bomen

Acer campestre ‘Elsrijk’

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Legenda

Acer campestre ‘Elsrijk’

• Grootte: tot 12m hoog / 4-6m breed 
(2e grootte)

• Bloei: geelgroen, mei
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

waardboom vlinders
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: regulier onderhoud 

Groenconcept
Solitaire bomen en boomgroepen in smalle en brede groenvakken 
met grote ecologische waarde zorgen voor insecten en vogels 
in de straten. De bomen laten voldoende licht door voor de 
onderbegroeiing. De verplaatste bomen bij de zitplekken komen 
uit de Lange Lobroekstraat.

Parameters
Toepassing:
Plantplek: woonerf
Stedelijk: ja
Verharding: nee, bomen in plantvakken

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen
Kroonvorm: ovaal eivormig, zuilvormig 
Hoogte: max. tot 6-12m
Breedte: max. tot 4-8

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Boomsoorten DO ontwerp:
Acer campestre ‘Elsrijk’ (veldesdoorn)
Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’ (Am. tulpenboom)
     (alternatief: Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (sierpeer)

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ (verplaatst vanuit de 
     Lange Lobroekstraat)

Nieuwe en verplaatste bomen

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

• Grootte: 8-12m hoog (2e grootte)
• Bloei: wit, april / mei
• Herfstkleur: geel, rood
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

voedselboom voor vogels
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: sterke cultivar

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’

• 3 bestaande carpinussen uit de 
Lange Lobroekstraat

219218
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Onderbegroeiing
In de plantvakken aan de Kalverbuurtstraten is er ruimte voor 
een mengsel van sterke functionele heesters. De groenblijvende 
soorten wisselen af met lagere bodembedekkende soorten 
die lang bloeien en/of mooie rode takken hebben in de 
wintermaanden. De solitaire heesters en enkele bomen zorgen 
voor verticale accenten en structuur.  

Caryopteris cland. ‘Heavenly Bl.’ Potentilla frut. ‘Dart’s Cream’Cornus sericea ‘Kelseyi’ Viburnum davidiiCornus alba ‘Sibirica’

Basis soorten

Cornus sericea ‘Kelseyi’

Caryopteris cland. ‘Heavenly Bl.’

Potentilla frut. ‘Dart’s Cream’

Viburnum davidii

Cornus alba ‘Sibirica’



3.7 Oude Kalverstraat

0m 25m
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Visie
De entree van de Slachthuiswijk is royaal van maat, heeft een 
groene uitstraling en is veilig voor al haar gebruikers door 
vrijliggende fiets- en voetpaden. Brede stoepen langs de nieuwe 
bebouwing.

Ruimtelijk concept
Drie bermen aan de zijde van de Slachthuislaan, twee 
bermen na de aantakking van de eerste Kalverbuurtstraat. De 
Kalverbuurtstraten worden uitgevoerd als woonerf en verlengd 
tot in de Oude Kalverstraat. De verhoogde ligging werkt als een 
snelheidsbeperkende maatregel en ondersteunt het 30km/uur 
regime. 

Programma
• Parkeerplekken
• Fietsparkeerplekken
• Groene bermen
• Bomen zorgen voor groene buffer tegen wind en
• Opstelplaatsen voor de brandweer



opmerking verwerking

Commissie Openbaar Domein
KF
de fietsovergangen in de Oude Kalverstraat aan 
de overgang naar de pleinen doortrekken tot aan 
de rijweg;

verwerkt

SW/Publieke ruimte
naar aanloop van het definitief ontwerp de 
materialen goed af te stemmen met 
SW/PUBLIEKE RUIMTE.

verwerkt

SW/Mobiliteit
aansluiting fietspaden Oude kalverstraat met 
woonerf, fietsers komt plots in beeld. Overgang 
voorzien volgens draaiboek trappers;

verwerkt

SW/MOB vraagt naar de mogelijkheid om de 
doorsteek te verbreden zodat er geen conflict 
meer zal optreden;

Districtsraad
De boomkeuze: hier zijn geen zuilvormen nodig 
dus bomen van eerste grootte te voorzien

ronde kroonvorm gemaakt voor Prunus avium, 1e 
grootteklasse

225224

Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp



Doorsneden
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Doorsnede 11 Doorsnede 12



Doorsnede

229228

Doorsnede 13



De Oude Kalverstraat wordt uitgevoerd met een rijloper van 
zwart asfalt, de parkeervakken zijn bekleedt met kasseien met 
waterdoorlatende voegen. De boordsteen is van beton, het 
fietspad roodbruin asfalt en de voetpaden betontegels met een 
merwebasalt toplaag.

Naast de parkeervakken is een zone van 45cm verharding voorzien 
van betontegels voor openslaande deuren van voertuigen.

3. Rijweg: asfalt antraciet

2. Parkeerstrook (/plaats): Kassei met waterdoorlatende (split) 
voeg

4. Boordsteen: beton

1. Voetpad: betonstraatstenen 22x22x8(10)

Verharding

2

2

4

2

1

1
4

3

231230



Meubilair

LEGENDA:

vuilbak

vaste paal

Fietsnietje

breekpaalB

233232

Fietsnietjes

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK

          80 - STRAATMEUBILARIS -
AFVALBAKKEN

1

2
3

4

Vuilbak
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Verlichting

Type Metropolitaan



Malus baccata ‘Street Parade’

• Grootte: tot 6m hoog (3e grootte)
• Bloei: wit, mei
• Herfstkleur: -
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen, 

voedselboom voor vogels
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: verdraagt verharding, 

regulier onderhoud

237236

Prunus avium ‘Plena’

Malus baccata ‘Street Parade’

Legenda

Prunus avium ‘Plena’

• Grootte: 8-12m hoog / 6-12m breed (2e 
grootte)

• Bloei: wit, april / mei
• Herfstkleur: geel, oranje
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: regulier onderhoud

Groenconcept
De entree van de Slachthuiswijk is royaal van maat en krijgt de 
uitstraling van een groene laan, met kleur in het voorjaar. De 
laanbeplanting bestaat alternerend uit hoge en lage bomen 
waardoor de achterliggende gevels bereikbaar zijn voor de 
brandweer. Aan de zijde van de Slachthuislaan in het profiel een 
middenberm toepassen voor een groener beeld. 

Parameters
Toepassing:
Plantplek: laan
Stedelijk: ja
Verharding: nee, bomen in plantvakken

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen
Kroonvorm: rond, ovaal
Hoogte: max. tot 6-12m
Breedte: max. tot 4-8

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Boomsoorten DO ontwerp:
Prunus avium ‘Plena’ (sierkers)
Malus baccata ‘Street Parade’

Nieuwe bomen



3.8 Lange Lobroekstraat, Mouterijsteeg

0m

5m

25m

239238

Visie
Het geliefde Ceulemanshofje komt op een nieuwe wijze terug in de 
Lange Lobroekstraat door het maximaal vergroenen van de straat
en ontmoeting en spel mogelijk te maken. Het plantvak met 
zitelementen langs het voetpad vormt een buffer tussen het 
zorgwonen en de straat. 

Ruimtelijk concept
Door het asymmetrisch plaatsen van de rijloper ontstaat ruimte 
voor een groene berm in het straatprofiel met een breedte van 
ca. 4 meter. De berm wordt voorzien van een hoge rand ter 
plaatse van het voetpad. Op een aantal plekken wordt de berm 
onderbroken. De Mouterijsteeg wordt ingericht als woonerf en 
maximaal vergroend.
 
Programma
• Plantvak met jaarrond aantrekkelijke beplanting 
• Zitplekken 
• Behoud bomen aan de westzijde
• Snelheidsbeperkende maatregelen
• Parkeerplekken
• Sorteerstraten
• Brandweer bereikbaarheid



opmerking verwerking

Commissie Openbaar Domein
SW/Publieke ruimte
naar aanloop van het definitief ontwerp de 
materialen goed af te stemmen met 
SW/PUBLIEKE RUIMTE.

verwerkt

de inritten van gemeenschappelijke of individuele 
inritten dienen duidelijker aangegeven te worden 
op het basisplan;

verwerkt

vraagt of de verkeersremmer een plateau moet 
voorstellen?

ja, is correct op tekening opgenomen

SW/Mobiliteit
markeringen afstemmen met dienst SW/MOB; verwerkt

SB/Groen
de verhoogde plantenbak met zitranden in de 
Lange Lobroekstraat: toegang met grasmaaier 
moet mogelijk zijn in functie van onderhoud 
indien dit extensief gras is.

plantvak wordt beplant met vaste planten welke 
1x per jaar worden afgemaaid met een bosmaaier

Districtscollege
Snelheidsremming voorzien Kruising Ceulemansstraat‐Lange Lobroekstraat 

voorzien van sinussen
Alle bestaande haagbeuken langs de zuidzijde 
behouden, met voldoende doorwortelbaar 
volume.

Alle haagbeuken op 2 na worden behouden. 
Doorwortelbaar volume wordt opgenomen

De bomen vooraan in de Ceulemansstraat 
behouden

De bomen vooraan in de Ceulemansstraat zijn 
reeds vervangen door nieuwe

241240

Opmerkingen en aandachtspunten voorontwerp



Doorsneden

243242

Doorsnede 8 Doorsnede 9 Doorsnede 10



Materialen

2

1

1

4

3

245244

De Lange Lobroekstraat wordt uitgevoerd als een woonstraat met 
dito materialen: de rijloper van zwart asfalt, de parkeervakken 
kasseien met waterdoorlatende voegen. De boordsteen is van 
beton en de voetpaden betontegels.

3. Rijweg: asfalt antraciet

2. Parkeerstrook (/plaats): Kassei met waterdoorlatende (split) 
voeg

4. Boordsteen: beton

1. Voetpad: betonstraatstenen 22x22x8(10)



Meubilair

FietsnietjesLineaire zitbank op keermuur met leuning

247246

Zitbanken
Het verhoogde plantvak heeft rondom een betonnen rand. Ter 
plaatse van de zitplekken wordt de rand bekleedt met een houten 
zitting, deels voorzien van een rugleuning. 

Fietsnietjes
Bij de plantvakken en op de brede stoepen aan de zuidzijde ter 
plaatse van handelszaken.

LEGENDA:

lineaire zitbank met rugleuning op keermu  ur

vuilbak

breekpaal

Fietsnietje

Ondergrondse afvalcontainer

vaste paal

B

Ondergrondse afvalcontainer

Locatie
Zone 1, 2, 3, 4
Standaard afvalbak voor plaatsing in heel de stad, inclusief groenzones
Beschrijving
Cilindrische afvalbak met afgeschuinde bovenkant en beperkte 
inwerpopening, standaard uitgerust met een asbak
Afmetingen
SA/AB/01: standaard afvalbak
Hoogte boven maaiveld: 1100 mm
Hoogte onder maaiveld: 300 mm
Diameter: Ø 475 mm
Materialen
Buitenzijde in roestvast plaatstaal met anti-graffiti polyurethaan poederlak – kleur: stadsgrijs
Binnenbak uit vlamvertragend HD polyethyleen
3-kantsslot

IAFVALBAKKENI
SA/AB/01 | STANDAARD AFVALBAK

          80 - STRAATMEUBILARIS -
AFVALBAKKEN

1

2
3

4

Vuilbak



249248

Verlichting

Type Luma Indal

Lange Lobroekstraat

Type Metropolitaan

Mouterijsteeg



Te bewaren: (ID, Type, waardering)
264765, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, bij voorkeur te behouden
264772, Fraxinus angustifolia, bij voorkeur te behouden
264773, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, bij voorkeur te behouden
264774, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264776, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264778, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264788, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264789, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264790, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264791, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264792, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264793, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264837, Prunus cerasifera ‘Nigra’, te verwijderen
264838, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264839, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden
264845, Prunus cerasifera ‘Nigra’, te verwijderen

Te verplaatsen: (ID, Type, waardering, nieuwe locatie)
264775, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden, Kalverbuurtstraten
264777, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden, Kalverbuurtstraten
264790, Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ , bij voorkeur te behouden, Kalverbuurtstraten

Te kappen: (ID, Type, waardering, reden)
264787, Alnus incana, te verwijderen, masterplan of ontwerp
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Bestaande bomen
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Inventarisatie Stad Antwerpen Inventarisatie Sweco



Bestaande bomen

bestaande bomen behouden

253252

Op 24 februari 2022 is er een rondgang geweest om de bestaande 
bomen te beoordelen in aanwezigheid van Tom Wuyts, Jos 
Schenk, Gert Weymans (Sweco), Dirk De Roo (ULP) en Mark 
Stammes (Treexpert).

De conclusies van de rondgang zijn zichtbaar op de afbeelding:
• de bestaande bomen aan de spoorzijde       worden behouden 

met verbeterde ondergrondse condities
• drie bomen dienen te worden verwijderd op aangeven van de 

brandweer, deze worden verplaatst naar de Kalverbuurtstraten         

Te integreren in ontwerp

Onvoldoende kwaliteit voor verplanting

Verplantings advies opstarten

Legenda
kap ifv 

brandweer

verplantings 
advies 

opstarten

ongeschikt 
voor 

verplanting

reeds 
vervangen 

door 
nieuwe

maximaal 
behoud

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

onvoldoende 
kwaliteit

onvoldoende 
kwaliteit

verplantings 
advies 

opstarten

voorwaarde = 
aanvoerleiding 

water 
verplaatst // 
anders>kap

verplanting ifv 
bestemming 

(niet alles, als  
wenselijk)

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

te 
integreren 
in ontwerp

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

beheerskader 
opmaken

bijkomende 
ruimtelijke 
evaluatie 

ifv behoud

geen 
verplanting

te duur

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

behoud 
of kap

vervlochten 
wortels 

niet 
verplantbaar

onvoldoende 
kwaliteit voor 
verplanting

beheerskader 
aanvullen met 

voorwaarden voor 
wegenis door 
boomkruin + 

bovenop wortels

verplantings 
advies 

opstarten

verplantings 
advies 

opstarten

behoud 
voorzien 

in VO

Verslag rondgang  - 24 02 2022
Tom Wuyts - Gert Weymans - Jos Schenk 
Dirk De Roo - Mark Stammes (Treexpert)

geen ingrepen 
in de kruin 

noodzakelijk 
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techniek voor 
drukverdeling 

op wortels

riolering en 
nutsleidingen 

maximaal buiten 
de wegenis 
organiseren

aandachtspunt 
werfzone 

ULPM - max 
4m doorgang



Ginkgo biloba ‘Tremonia’

Acer platanoides ‘columnare’

255254

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’

• Grootte: 5-10m hoog / 4m breed (2e 
grootte)

• Bloei: roze / wit, april
• Herfstkleur: geel, rood
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee

Sorbus ‘Dodong’

• Grootte: tot 10m hoog / 6-8m breed 
(2e grootte)

• Bloei: wit, mei / juni
• Herfstkleur: oranje, rood
• Biodiversiteit: drachtboom voor 

bijen, waardboom voor vlinders, 
voedselboom voor vogels

• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: nee
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: gezonde cultivar

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

• Grootte: 15-20m hoog / 10m breed (1e 
grootte)

• Bloei: licht groen, juni / juli
• Herfstkleur: geel
• Biodiversiteit: drachtboom voor bijen
• Inheems: nee
• Bomen in Antwerpen: ja
• Bomen in rapportage Buiting: nee
• Opmerkingen: regulier onderhoud, 

klimaatboom

Groenconcept
Bomen in verschillende maten met bloesem en herfstkleur in 
de groenvakken creëren een aantrekkelijk verblijfsruimte langs 
de straat. De grootste bomen met een open kroon markeren het 
begin en het einde van de plantvakken. Tussen de gebouwen zijn 
de solitaire bomen los verspreid met bloeiende vasteplanten als 
onderbeplanting voor kleur.

Parameters
Toepassing:
Plantplek: verhoogd plantvak
Stedelijk: ja
Verharding: nee, bomen in plantvakken 

Beplantingstype:
Boomtype: hoogstam
Kroonstructuur: halfopen
Kroonvorm: rond, ovaal
Hoogte: max. tot 6-12m
Breedte: max. tot 4-8

Standplaats:
Wind: -
Licht: zon
Extreme condities: -

Boomsoorten DO ontwerp:
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ (valse Christusdoorn)
Sorbus ‘Dodong’ (lijsterbes)
Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ (krentenboompje)

Nieuwe bomen

Legenda

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Sorbus ‘Dodong’

Amelanchier arborea ‘Robin Hill’

Bestaande bomen



Vaste planten
De vaste planten in de Lange Lobroekstraat zijn opgebouwd in 
grote kleurrijke golven oer de hele lengte van de straat. Kleine 
groepen siergrassen en andere hogere soorten repeteren tussen 
de bomen als verticale accenten, met stevige soorten rondom de 
boomstammen. 
De gekozen “macho” vaste planten kunnen zowel in de zon als half 
schaduw groeien met veel kleur van het voorjaar tot en met het 
najaar. De gemiddelde dichtheid is 8 planten per m2.

Geranium macr. ‘Czakor’

Geranium cant. ‘Biokovo’
Nepeta faas. ‘Walker’s Low’
Persicaria amp. ‘Lisan’
Rudbeckia fulg. ‘Goldsturm’

Aster ‘Ashvi’

Jan Feb Mrt Apr Jul Aug Sep Okt Nov DecMei Jun

Kalimeris incisa ‘Madiva’

Phlomis russeliana
Alchemilla mollis
Carex morrowii ‘Ice Dance’
Calamagrostis brachytricha

Aster radula ‘August Sky’

Anemone hybr. ‘Hon. Jobert’
Artemesia la. ‘Silver Queen’
Chelone obliqua
Geranium ‘Rozanne’
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Geranium macr.

Phlomis rus.

Persicaria ampl.

Anemone hybr.

Geranium cant.

Carex mor.

Kalimeris inc.

Chelone ob.

Aster ager.

Alchemilla

Rudbeckia ful.

Artemesia lud.

Nepeta faas.

Calamagrostis

Aster rad. 

Geranium

Basis soortenSortiment

1-rondom de bomen / onder de heesters:
Gc Geranium macr. ‘Czakor’
Aas Aster ager. ‘Ashvi’
Gb Geranium cant. ‘Biokovo’

2-grote golven door het midden:
Nw Nepeta faas. ‘Walker’s Low’
Pa Persicaria ampl. ‘Lisan’
Rg Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
Ki Kalimeris incisa ‘Madiva’
Ar Aster radula ‘August Sky’

3-lagere golven:
Aa Aster ager. ‘Ashvi’
Pr Phlomis russeliana
Am Alchemilla mollis
Cm Carex morrowii ‘Ice Dance’

4-kleine groepen hogere accenten:
Cb Calamagrostis brachytricha
Ah Anemone hybr. ‘Honorine Jobert’
Al Artemesia ludoviciana ‘Silver 
Queen’ 
Co Chelone obliqua
Gr  Geranium ‘Rozanne’



Impressie van de Lange Lobroekstraar kijkend richting het Lobroekplein
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04  Bijlagen

     

     4.1 Slachthuiswijk Openbare Ruimte, voorontwerp

     4.2 Tekeningen set

     


